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اعتباریابی مقیاسی برای سنجش بهرهوری در دانشگاه ها
فتاح ناظم

1

چكیده
هدف اساسي پژوهش حاضر تهيه مقياسي معتبر براي سنجش بهرهوري در دانشگاه ها است .در اين پژوهش ،جامعهي
آماري را كليهي كاركنان بخشهاي مختلف دانشگاه ها ،واحدها و مراكز آموزشي دريايي از جمله :رودهن ،دماوند،
فيروزكوه ،پرديس ،بومهن و نوشهر تشکيل داده اند .گروه نمونه تعداد  072نفر برآورد شده است كه از روش طبق بندي
متناسب با حجم آماري استفاده شده است .پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع كاربردي و از نظر روش اكتشافي است.
ابزار سنجش در اين پژوهش شامل پرسش نامه بهره وري كه براساس مدل اچيو هرسي و گلد اسميت تهيه شده است و
داراي ابعاد توان ،وضوح نقش ،كمک ،انگيزه ،ارزيابي ،اعتبار و محيط ( ) α =2/69ميباشد .نتايج حاصل از روش تحليل
عامل نشان داد كه بهرهوري در دانشگاه ها از ابعاد اعتبار (سؤاالت ،)57-59-50-54-52-97-99-94-95-99-90-05
توان (سؤاالت  ،)04-48-8-9-4-5-0-4انگيزه (سؤاالت  ،)06 -08-07-09-6ارزيابي (سؤاالت  ،) 94-92-44كمک
(سؤاالت  ،)45-49-44محيط (سؤاالت  )59-09-46و وضوح (سؤاالت  )7 -9تشکيل شده است و بعد اعتبار بيشترين
نقش را در شکل گيري بهرهوري در دانشگاه داشته است .با توجه به نتايج پژوهش حاضر پيشنهاد ميشود كه
تصميمات مديران در رابطه با مسير حرفهاي افراد (مانند تجزيه و تحليل شغل ،استخدام ،ارزيابي ،آموزش ،ارتقاء و
جدايي از سازمان) مستند و قانوني باشد .افراد نحوه انجام كار را بدانند و با توافقي كه از قبل روي اهداف انجام شده
است براي شناخت بيشتر و محقق كردن آنها به پرسش كردن تشويق شوند.
واژگان  :بهره وری ،تحلیل عامل ،دانشگاه

تاريخ دريافت مقاله64/44/42 :
تاريخ پذيرش مقاله69/20/07 :

 -4دانشيار مديريت آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن()f_nazem@yahoo.com
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مقدمه
نظام آموزش عالي به تحقيق از بزرگترين و پيچيدهترين دستاوردها و صنعتهاي بشري به شمار ميآيد .تحوالت
دهههاي اخير ،سازمانها و نظام هاي اجتماعي را دگرگون نموده و انتظارات جديدي از مراكز علمي به خصوص
دانشگاهها ايجاد كرده است .ميشل گادت ( )4665در كتاب پيش بيني تا عمل كه به وسيله يونسکو منتشر شد اهم
رسالتهاي دانشگاه را در ده ماده ذكر ميكند و ضمن اشاره به اين رسالتها ،اهميت برج فرماندهي و رهبري اين موتور
آگاهي بخش كه ضامن اجراي اين رسالتها است را به خوبي نشان ميدهد.



دانشگاه به عنوان يک نهاد اجتماعي بايد آماده گردد كه به ارزيابي و تحليل منطقي وضع موجود جامعه بپردازد
و هدفهايي را براي حركت منسجم آينده كشور ترسيم نمايد.
دانشگاه بايد پيشگام اشاعه آزادانه افکار و وحدت ملي جامعه باشد.



كمک به تحليل و حل مسائل اساسي كه كل جامعه با آن مواجه است.



نقش دانشگاه در تبيين جهاني شدن پديدهها يک واقعيت مهم تلقي ميگردد .آگاهي از اين فرآيند جهاني
شدن از اهم وظايف جامعه دانشگاهي است.



دانشگاه ها در آستانه قرن بيست و يکم نقش انحصاري توليد و خلق دانش را از دست خواهند داد ،بنابراين
ضرورت دارد دانشگاه در امر چگونگي ارتباط با مؤسسات و سيستمهاي فرادانشگاهي و مؤسسات موازي كه به
توليد و خلق دانش جديد ميپردازند همت گمارد.



دانشگاهها موظفند از طريق انجام پژوهشهاي اساسي و بنيادي به توليد علم بپردازند.



دانشگاهها مسئوليت نشر و اشاعه فرهنگ مکتوب را به عهده دارند.



دانشگاهها متعهدند كه دائماً نسبت به اشاعه فرهنگ توحيد و يکتاپرستي ،محبت و اخوت ،نظم اجتماعي و
وجدان كاري ،حساسيت و تعهدپذيري اجتماعي و شايسته ساالري (ديني) تالش مجدانه و پيگير داشته باشند.



دانشگاهها به عنوان مخازن انديشه و محل تربيت گنجينههاي ملي مسئوليت رهبري و تزكيه يکايک آحاد
جامعه را به عهده دارند.

 دانشگاه ها به عنوان يک سيستم و نهاد پويا نقش هدايتي و رهبري مشاركت فکري مردم در اداره جامعه را به
عهده دارند (اكرامي.)4982 ،
بهعالوه يکي از تجربههاي موفق در عرصه آموزش عالي در ايران ،تأسيس دانشگاه ها است .با توجه به گسترش روز
4
افزون اين نهاد آموزش عالي ،توجه به كيفيت و بهرهوري آن بيش از پيش ضرورت مييابد .همانطوركه كپلمن
( )4689معتقد است بهرهوري باال ،باعث باال رفتن سطح زندگي و رفاه اجتماعي از راه درآمد واقعي ،رقابت ملي و
كيفيت زندگي ميشود .درآمدها با استفاده بهينه از نهادهها (دادهها) و توليد ستاندههاي مناسبتر و بيشتر افزايش مي-
يابد و اين خود باعث ميشود كه توليد به گونهاي مناسبتر افزايش يابد و بتوان در دنياي پر رقابت ،موفق شد .اين
موفقيت خود باعث رونق كسب و كار و در نتيجه كيفيت بهتر زندگي ميگردد .اين فرايند جز با نگرش درست به بهره
وري و افزايش آن قابل دسترس نخواهد بود .براي اولين بار لغت بهرهوري در سال  4779توسط كوييزني مطرح شد
(سومانث .)4668 ،0سازمان بين المللي كار ،بهرهوري را عبارت از رابطه بين ستاده حاصل از يک نظام توليد با دادههاي
به كار رفته مانند (زمين ،سرمايه ،نيروي كار و  )...به منظور توليد آن ستاده ميداند (پركوپنکو و نورث.)4669 ،9
بنگاه بهرهوري اروپا بهره وري را به اين طريق مطرح ميسازد:


بهرهوري ،درجه استفاده مؤثر از هر يک از عاملهاي توليد است.
1- Kopelman
2- Sumanth
3- Prokopenko & North
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بهرهوري در درجه اول ،يک ديدگاه فکري است كه همواره كوشش ميكند آن چه را كه در حال حاضر موجود
است بهتر كند .بهرهوري مبتني بر اين عقيده است كه انسان ميتواند كارها و وظيفههايش را هر روز بهتر كند و
با گرفتن نتيجههاي برتر از روز پيش ،به انجام رساند (نايوداما .)4682 ،4مركز بهرهوري ژاپن هدف از بهتر كردن
بهرهوري را به بيشترين حد رساندن استفاده از منابع ،نيروي انساني ،تسهيلها و غيره ،به طريقه علمي و يا
كاهش هزينههاي توليد ،گسترش بازارها ،افزايش اشتغال ،كوشش براي افزايش دستمزدهاي واقعي و برتر كردن
كيفيت زندگي كاري ،آنگونه كه به نفع كاركنان ،مديران و مصرف كننده باشد ،ميداند (سازمان بهرهوري ايران،
.)4970
هيأت ملي بهرهوري سنگاپور بهره وري را يک نگرش فکري براي رسيدن به وضعيتي بهتر و هم چنين نظامها و
مجموعهاي از فعاليتها كه آن نگرش را به عمل تبديل ميكند ،ميداند و معتقد است كه اين كار بايد:
در خود ما و به وسيله خود ما ،از طريق باال بردن هميشگي دانش ،مهارت ،انضباط و تالشهاي فردي و كار
گروهي صورت پذيرد.

 در كارها از راه مديريت و روشهاي كار بهتر ،كاهش هزينه ،به موقع عمل كردن نظامهاي بهتر و فن شناسي
پيشرفتهتر صورت پذيرد تا فرآوردهها و خدمت ها با كيفيت بهتر ،سهم بازار بيشتر و سطح زندگي باالتر به دست
آيد (هيأت ملي بهره وري سنگاپور ،ترجمه بنياد مستضعفان.)4975 ،
4
هرسي و گلد اسميت عاملهاي مؤثر بر بهرهوري منابع انساني را در واژه اچيو خالصه ميكنند كه حرفهاي اول
كلمات زير است:
9
الف -توان  :به دانش و مهارت در انجام كار اشاره دارد .بعدهاي كليدي توان عبارتند از دانش (آموزشهاي
رسمي و غير رسمي) ،تجربه (تجربه كاري در گذشته) ،استعداد (ويژگيهاي خاص كه موجب موفقيت در
انجام كار ميشود).
4
ب -آشکاري يا شناخت (ادراک نقش) :فرد بداند و بپذيرد كه چه چيزي ،چه وقت و چگونه انجام شود .در
بسياري از موردها توافق شفاهي روي هدفها به طور رسمي بيان شدهاند و زير دست بايد تشويق شود كه
براي شناخت بيشتر پرسش كند.
پ -كمک( 5پشتيباني سازماني) :اين واژه به پشتيبانيهاي سازمان اشاره دارد كه فرد براي انجام وظيفهها به
آن نيازمند است .اين پشتيباني ممکن است بودجه ،تجهيزها و تسهيلهاي متناسب با انجام كار ،پشتيباني
ديگر واحدها و منابع انساني كافي باشد.
ت -تمايل( 6انگيزش يا ميل) :انگيزه شغلي يعني تمايل به انجام وظيفه به طور موفقيت آميز .افراد به گونه
يکسان برانگيخته نميشوند .آنها زماني انگيزه دارند كه كار برايشان پاداشهاي مادي و معنوي در برداشته
باشد.
7
ث -ارزيابي  :بازخورد عملکرد روزانه و نظارتهاي دورهاي رسمي ،يک فرآيند بازخورد مؤثر به افراد امکان
مي دهد كه بدانند چگونه كارشان را به نحو احسن انجام دهند .غير منطقي است كه از كاركنان انتظار داشته

باشيم در حالي كه از انتظارهاي شغلي خود آگاه نيستند عملکرد خود را بهتر كنند.
1- Nayudamma
2- Achieve
3- Ability
4- Clarity Hersey & Blanchard
5- Help
6- Incentive
7- Evaluation
8- Validity
9- Honycutt
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ج -اعتبار :8اين واژه اشاره به قانوني و معتبر بودن تصميمهاي مدير در رابطه با نيروي انساني دارد .الزم است
تصميمهاي مديران درباره مسير حرفهاي افراد (مانند تجزيه و تحليل شغل ،استخدام ،ارزيابي ،آموزش ،ارتقااء
و جدايي از سازمان) مستند و قانوني باشد.
چ -محيط :اين واژه اشاره به عاملهاي خارجي دارد كه ميتوانند حتي با وجود داشتن همه عاملهاي توان،
پشتيباني و انگيزه مورد نياز براي انجام شغل ،باز هم بر عملکرد تأثير بگذارند .عاملهاي مهم محيطي در
برگيرنده رقابت ،تغيير ،شرايط بازار كار ،قانونهاي دولتي ،عرضه كنندگان و مانند آنها است (هرسي و
بالنچارد.)4688 ،4
هاني كات )4686( 0در پژوهش خود دريافت كه تعامل سه عامل بهره وري را افزايش ميدهد:
 .4كاركنان :توانايي آنها ،دانش ،مهارت ،نگرش ،عالقه به ارزشها ،كار راهه شغلي
 .0كاري كه كاركنان مسئول انجام آن هستند.
 .9فضاي سازماني ،موقعيت و محيطي كه كار در آن شکل ميگيرد.
مک نيس -اسميت ) 4669( 9در مطالعه خود دريافت كه مديراني كه رفتار رهبري مورد تأكيد كوزس 5و پوسنر 4را به
كار برند باعث افزايش بهرهوري ،رضايت شغلي و تعهد كاركنان ميشوند .نتايج پژوهش گومز )0227( 9نشان داد كه
بين مديريت دانش و بهرهوري كاركنان رابطه وجود دارد .سواک -هوي )0229( 7نيز در پژوهشي دريافت كه محيط
كاري دوستانه بر روي نگرش كاري كاركنان تأثير ميگذارد كه در نتيجه منجر به بهرهوري كاركنان خواهد شد.
همچنين عسگرثاني و همکاران ( )0229در پژوهش خود پي بردند كه توسعه منابع انساني باعث افزايش بهرهوري،
بهبود كيفيت و سودآوري محصول و خدمات در سازمان خواهد شد .عالوه بر آن ،آالزاز )0244( 8در مطالعات خود به
توانمندسازي كاركنان با بهرهوري پي برده است .دالني )0244( 6در تحقيقات سازماني خود نشان داده است كه ادراک
كاركنان از سياستهاي كاري و اعمال سازمان بر روي نتايج سازماني اثر مهمي دارد و براساس پژوهش خود دريافت كه
فضاي سازماني براي توانمندسازي و پاداش دادن به افراد پيشبيني كننده سطوح بهرهوري و نوآوري است .در پژوهش
سليمي و صيادان ( )0249بيان شده است كه بين كيفيت زندگي كاري و توانمندسازي شناختي كاركنان با بهره وري
رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.
در پژوهش ديگري نيز فرازير )0245( 42دريافت كه تجديدنظر در به كارگيري نرمافزار بر روي بهرهوري و توانمندسازي
ساختاري تأثير ميگذارد .همچنين اعظمپور ( )4965به بررسي رابطه كارآفريني با بهرهوري در آموزش و پرورش
پرداخت .وي دريافت كه رابطه معناداري بين اين دو متغير وجود دارد ،حب عسگري ( )4969نيز در پژوهش خود به
وجود رابطه معناداري بين كيفيت زندگي كاري و بهره وري دست يافت .حقيقتجو و ناظم ( )4989به بررسي رابطه
بين خالقيت و بهرهوري پرداختند .شعباني و همکاران ( )4986نيز در پژوهشي به وجود رابطه معنادار بين سالمت
سازماني و بهره وري دست يافتند .در پژوهش قرائي ( )4960رابطه بين مديريت دانش و سرمايه فکري با بهرهوري
معنادار گزارش شده است .عالوه بر آن ناظم و شيخي ( )4986در پژوهشي نشان دادند كه بين موضع كنترل و جو
سازماني با بهرهوري رابطه معناداري وجود دارد.
1- Hersi & Blanchard
2- Hanicut
3- McNeese- Smith
4- Kouzes
5- Posner
6- Gomez
7- Seok, Hwi
8- Alazzaz
9- Delaney
10- Frazier
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در پژوهشهاي متعددي كه توسط دانشمندان مختلف انجام شده است نشان داده شد كه متغيرهاي گوناگوني ميتواند
منجر به بهرهوري در سازمانها شود .اين متغيرها شامل رضايت شغلي ،مشاركت افراد در تصميمگيري ،تعامالت ،فضاي
مناسب كاري و رهبري (هاشم0225 ،؛ سگان و شيدي ،)0244 ،چرخش شغلي (الكي 4و همکاران ،)0249 ،تکنولوژي
اطالعات (تيسدل ،)0247 ،0احساس رفتاري عادالنه و منصفانه با افراد در محيط كاري (باتنرو لوه ،)0247 ،9شخصيت
خالق افراد و محيط كاري خالق (كيم و چوي ،)0247 ،5سازمان يادگيرنده (فيضي و محبي آذر )0249 ،است.
با توجه به اين كه دانشگاهها به عنوان برج فرماندهي و رهبري فکري در جامعه شناخته شدهاند و همچنين گسترش
روز افزون دانشگاه آزاد اسالمي ،توجه به كيفيت و بهرهوري آن بيش از پيش ضرورت مييابد.
روش شناسی تحقیق
پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع كاربردي و از نظر روش اكتشافي است 424 .نفر از افراد مورد مطالعه با بيشترين
فراواني از واحد رودهن ،از واحد فيروزكوه  48نفر ،از واحد دماوند  56نفر ،از واحد پرديس  49نفر و از واحد بومهن 4
نفر كه اعضاي جامعه آماري اين پژوهش را تشکيل ميدهند .در اين پژوهش بهرهوري كاركنان توسط پرسش نامهاي
كه براساس مدل هرسي و گلد اسميت ( )4689و طيف ليکرت تهيه شده ،سنجيده شده است (نحوه امتيازدهي :خيلي
زياد تا خيلي كم است) .اين پرسش نامه داراي ابعاد توان (سؤالهاي  4تا  ،)9وضوح نقش (سؤالهاي  7تا  ،)40كمک
(سؤالهاي  49تا  ،)48انگيزه (سؤالهاي  46تا  ،)08ارزيابي (سؤالهاي  08تا  ،)99اعتبار (سؤالهاي  97تا  )50و
محيط (سؤالهاي  59تا  )57ميباشد .در اين پژوهش  α =2/69محاسبه شده است.
جامعه آماري مورد مطالعه در اين پژوهش را كاركنان بخشهاي مختلف دانشگاه ها ،واحدها و مراكز آموزشي دريايي
رودهن ،دماوند ،فيروزكوه ،بومهن ،پرديس و نوشهر تشکيل ميدهند .به منظور برآورد حداقل حجم نمونه از فرمول
كوكران استفاده شده است .حداقل نمونه مورد نياز براي گروه آزمودنيها  072نفر برآورد شده كه به منظور انتخاب
نمونه مورد نياز ،از روش طبقهبندي متناسب با حجم جامعه آماري استفاده شده است.
یافته های تحقیق
از مجموع  072نفر از افراد مورد مطالعه ،تعداد  472نفر مرد و  422نفر زن بوده اند .تعداد  74نفر مجرد و  466نفر
متأهل بوده اند 75 .نفر ديپلم و فوق ديپلم 499 ،نفر ليسانس و  92نفر فوق ليسانس و باالتر بودهاند 425 .نفر از افراد
مورد مطالعه با بيشترين درصد فراواني ،زير  42سال سابقه خدمت داشتهاند 424 ،نفر بين  42تا  02سال سابقه
خدمت داشته و  06نفر از كارمندان مورد مطالعه بيشتر از  02سال سابقه خدمت داشته اند (برخي آزمودنيها سابقه
خدمت خود را اعالم نکردهاند).
جدول ( )1توزیع شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر بهره وری و ابعاد آن

متغیر

بهره وری

توان

وضوح

کمک

انگیزه

ارزیابی

اعتبار

محیط

ميانگين

406/55

49/48

49/40

49/96

07/42

04/45

44/85

44/57

ميانه

452

48

47

47

92

05

48

49

نما

460

48

48

48

92

04

48

48

شاخص

1- Lucky
2- Tisdell
3- Buttner & Lowe
4- Kim & Choi

56

بهار  ،69شماره 8

فصلنامه علمي پژوهشي آموزش علوم دريايي
انحراف معيار

96/49

5/84

5/84

5/74

8/40

5/79

4/42

4/08

دامنه تغييرات

455

48

48

48

92

05

48

48

حداقل نمره

58

9

9

9

42

8

9

9

حد اكثر نمره

460

05

05

05

52

90

05

05

نمره كل

95658

5577

5940

5509

7505

4847

5079

5479

مطابق جدول  4شاخصهاي مركزي نما ،ميانه ،ميانگين براي نمره متغير بهرهوري و ابعاد آن به دليل نزديک بودن
مقدار عددي آنها با يکديگر ،حکايت از نزديک بودن به توزيع نرمال دارد .همانطور كه مالحظه ميشود ،پايينترين
نمره بهره وري متعلق به كساني است كه نمره  58را كسب كردهاند و باالترين نمره متعلق به كساني است كه نمره
 460را كسب كردهاند و نمره كل آن  95658ميباشد؛ بنابراين ،دامنه توزيع نمرات برابر با  455نمره ميباشد .نمره
عملکرد بيشتر افراد برابر با  460ميباشد .نمره عملکرد نيمي از پاسخگويان مساوي يا كمتر از  452و نيمي ديگر بيش
از آن نمره ميباشد .متوسط نمره بهرهوري نمونه آماري برابر با  406/55ميباشد .با توجه به مقدار انحراف معيار توزيع
متغير نمرههاي بهرهوري در حدود  96/49واحد در اطراف ميانگين پراكنده شدهاند.
4
اولين اقدام در فرايند تحليل عامل ،كه اولين مفروضه آن نيز محسوب ميشود ،مقابله با دادههاي از دست رفته است.
در اين بخش 44 ،آزمودني از تحليل آماري حذف گرديدند تا از اين طريق مفروضه تحليل عامل تحت عنوان حداقل
دادههاي از دست رفته )2/29( ،در هر آزمودني رعايت شود .سؤاالت  55 ،96 ،98 ،04 ،00 ،02 ،47 ،49 ،40 ،42و 54
حذف شدند .مقدار (دترمينانت) 0دادهها نيز نبايد صفر باشد كه در پژوهش ما مقدار آن مساوي است  9/95كه اين
مقدار حاكي از آن است متغير بهرهوري ميتواند تحليل عامل شود .دومين پيش فرض آماري تحليل عاملي مقدار
شاخص  KMOاست كه مقدار آن برابر است با  2/760كه اين مقدار بيشتر از  2/72ميباشد و يکي ديگر از پيش
فرضهاي تحليل عامل ما برقرار شده است و اين پيش فرض به حجم نمونه مکفي عنايت دارد .سومين پيش فرض
آماري تحليل عامل ما سطح معناداري آزمون كرويت بارتلت است كه به عنوان نرمال بودن توزيع چندمتغيري شناخته
ميشود .مقدار تقريب مجذور كاي  5456/064با درجه آزادي برابر رقم  992از لحاظ آماري معنادار است و مهر
تأييدي بر كرويت دادههاي تجربي زده و ميتوان نرمال بودن توزيع چند متغيري را مشاهده نمود.
چهارمين مفروضه اجراي تحليل عامل ،شناسايي مقادير اشتراکها ميباشد .از اينرو ،با توجه به اينكه تمامي بارهاي
مقياس يا ضرايب اشتراک سؤاالت با مقياس ،بيش از  2/4ميباشد ،ميتوان عنوان نمود كه تجانس دروني بين سؤاالت
و كل آزمون وجود دارد و ميتوان تحليل عامل را با تأكيد بر تمامي سؤاالت صورت داد .پنجمين مفروضه تحليل عامل
واريانس تبيين شده باالتر از  2/24است و با تأكيد بر ستون فراواني تجمعي درصدي كه به صورت مختصر تحت عنوان
تجمعي مطرح شده است ميتوان دريافت كه عامل اول ( )48/498نزديک به  46درصد از واريانس كل را تبيين ميكند
و به همين ترتيب عامل دوم ( )06/444و عامل سوم ( )98/266و عامل چهارم ( )54/295و عامل پنجم ( )44/598و
عامل ششم ( )47/028و عامل هفتم ( )90/498واريانس كل پرسشنامه را تبيين مينمايد.

1- Missing
2- Determinant
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جدول ( )2ماتریس مؤلفه ها
مؤلفه ها
4

4

0

2/904

2/908
2/599

0

5

9

4

9

2/997

-2/902
2/928

9
5

2/724

4

2/794

9

2/758

7
2/429
2/524

2/507
2/429

44

2/547

2/499

49

2/809

45

2/797

44

2/447

2/559

48

2/942

46

2/905

04

2/402

09

2/546

05

2/942

2/950
2/752

2/959

2/904
2/447

2/942

2/949

09

2/957

07

2/742

08

2/707

06

2/957

92
94

2/755

2/779

8
6

7

2/959
2/994
2/724
2/994

2/559

مؤلفه ها
4
90

2/994

0

5

9

4

9

99

2/994

2/527

2/950

95

2/924

2/929

2/598

94

2/944

99

2/945

97

2/790

52

2/464

2/972

54

2/948

2/924

50

2/799

59

2/964

59

2/524

57

2/984

7

2/940

2/554
2/958

با تأييد بر اين كه در اين تحقيق از روند تحليل عاملي اكتشافي پيروي شده و روش مؤلفههاي اصلي ( )pcاز استخراج
عوامل به كار رفته است ،روش چرخش حداكثر پراكنش به كار برده ميشود و از روي جدول  0مؤلفههاي چرخش يافته
44
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مشاهده ميشود كه هر سؤال پس از چرخش در يک عامل به خصوص قرار ميگيرد و جايگاه هر سؤال در عامل مرتبط
با رجوع به بار عاملي مشخص ميگردد و در نهايت مشخص گرديد كه  7عامل از چرخش تحليل عامل براي متغير
بهرهوري استخراج شده است كه در قالب جدول  9نشان داده ميشود:
جدول ( )3نتایج تحلیل عامل بهره وری

عوامل

شاخص

سؤالها

عامل اول

اعتبار

57-59-50-54-52-97-99-94-95-99-90-05

عامل دوم

توان

04-48-8-9-4-5-0-4

عامل سوم

انگيزه

06-08-07-09-6

عامل چهارم

ارزيابي

94-92-44

عامل پنجم

كمک

45-49-44

عامل ششم

محيط

59-09-46

عامل هفتم

وضوح

7-9

بحث و نتیجه گیری
نتايج حاصل از روش تحليل عامل در پژوهش حاضر نشان داد كه عاملهاي تشکيل دهنده بهرهوري در دانشگاه هاي
كشور عبارتند از اعتبار ،توان ،انگيزه ،ارزيابي ،كمک ،محيط و وضوح؛ كه اين نتايج با يافتههاي پژوهشي افرادي همچون
اعظم پور ( ،)4965اوليايي ( ،)4969حب عسگري ( ،)4969قرايي ( ،)4960شعباني و همکاران ( ،)4986ناظم و
شيخي ( )4988و ناظم و حقيقت جو ( ،)4989همسويي دارد .در پژوهشهاي انجام شده عاملهاي تشکيل دهنده
بهره وري شامل اعتبار ،توان ،انگيزه ،ارزيابي ،كمک ،محيط و وضوح است كه پژوهش شعباني و همکاران ( )4986در
حوزه ستادي سازمان تربيت كشور ،اوليايي ( )4969در شهرداري پرديس ،حب عسگري ( )4969در ادارات آموزش و
پرورش شهر تهران ،قرايي ( )4969در دانشگاه علوم پزشکي و خدمات درماني تهران ،حقيقت جو ( )4989در دانشگاه-
هاي علوم پزشکي كشور و شيخي ( )4988در اداره كل امور مالياتي شرق تهران انجام شده است.
بهرهوري يک پديده به نسبت پذيرفته شده در صنايع توليدي و خدماتي جهان است .بهرهوري در اصل به پديده كيفيت
بستگي دارد و در نظامهاي توليدي ،به افزايش كارايي همراه با حفظ كيفيت ياري ميدهد .كشورهاي مختلف جهان هم
اكنون براي باال بردن سطح بهرهوري ملي ،صنعتي بازرگاني و آموزشي خود ،تالشي پيگير دارند و ميكوشند تا از راه
ساز و كارهاي كارآمد مديريتي ،به باال بردن تراز بهرهوري ياري دهند .در نظامهاي آموزشي عالي نير با توجه به نقش و
اهميت آنها ،بررسي پديده بهرهوري يک ضرورت قطعي است .مراكز آموزش عالي منشاء تحوالت زيادي در همه
زمينه هاي مختلف اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي و سياسي است .با توجه به گسترش روز افزون دانشگاه ها ،توجه به
كيفيت و بهرهوري آن بيش از پيش ضرورت مييابد؛ و همان طور كه بلچر ( )4687معتقد است افزايش بهرهوري و
حفظ رشد آن از هدفهاي اصلي مديريت در سازمانها است .فرآيند مديريت بهرهوري نشانگر تغيير است و تغيير هرگز
به آساني به دست نميآيد .به منظور دستيابي به اين تغييرات بايد زمينه الزم فراهم شود و تحوالت جدي در سازمان
به وجود آيد .عالوه بر اين مديريت بايد موانع بازدارندة تغييرات را شناسايي كند و براي غلبه بر آنها اقدام الزم انجام
دهد.
با توجه به نتايج پژوهش حاضر ميتوان با تقويت عاملهاي هفت گانه اعتبار ،توان ،انگيزه ،ارزيابي ،كمک ،محيط و
وضوح به افزايش بهرهوري در دانشگاه ها از جمله دانشگاه هاي دريايي كشور اقدام نمود .به همين منظور پيشنهاد
ميشود كه:
40
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براي عامل اعتبار تصميمات مديران در رابطه با مسير حرفهاي افراد (مانند تجزيه و تحليال شاغل ،اساتخدام،
ارزيابي ،آموزش ،ارتقاء وجدايي از سازمان) مستند و قانوني باشد.
براي عامل توان ،افراد از طريق آموزشهاي رسمي و غير رسمي و انتقال تجربيات به آنان استعداد الزم باراي
انجام كار موفقيت آميز را پيدا كنند.
براي عامل انگيزه ،با توجه به تفاوتهاي فردي ،با دادن پاداشهااي ماادي و غيرماادي انگيازه شاغلي الزم را
براي افراد فراهم نمود.
براي عامل ارزيابي ،با ارائه بازخورد از عملکرد و نظارتهاي دورهايي رسمي يک فرايناد باازخورد ماؤثر باراي
افراد فراهم كرد تا آنان بدانند چگونه كارشان را به نحو احسن انجام دهند.
براي عامل كمک ،افراد براي انجام كارشان از بودجاه ،تجهيازات ،تساهيالت مناساب و مناابع انسااني الزم و
همچنين پشتيباني ديگر واحدها برخوردار باشند.
براي عامل وضوح ،افراد نحوه انجام كار را بدانند و با توافقي كه از قبل روي اهداف انجام شده است براي
شناخت بيشتر و محقق كردن آنها به پرسش كردن تشويق شوند.
براي عامل محيط ،افراد بايد اشتباهات كاري خود را بپذيرند و در جهت رفع آنها كوشش كنند .كاركنان
همچنين به انجام كارهاي جديد از خود عالقه نشان دهند.
عالوه بر آن ،با انجام چنين پژوهشهايي در ساير دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و كاربرد يافتههاي آن
ميتوان بهرهوري را درآن مؤسسات افزايش داد.

منابع
اعظم پور ،فريبا ( .)4965بررسي رابطه هوش هيجاني و كارآفريني با بهرهوري در بين كاركنان آموزش و پرورش شهر تهران،
پاياننامه كارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن.
اكرامي ،محمد ( .)4982تدوين يک الگوي رياضي براي رهبري اثربخش در دانشگاههاي دولتي .پاياننامه دكتري مديريت
آموزشي .دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات.
اوليايي ،صائب ( .)4969بررسي رابطه بين رفتار شهروندي سازماني و يادگيري سازماني با بهرهوري كاركنان شهرداري پرديس،
پاياننامه كارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن.
حب عسگري ،نجمه ( .)4969بررسي رابطه بين يادگيري سازماني و كيفيت زندگي كاري با بهرهوري كاركنان ادارات كل آموزش
و پرورش شهر تهران ،پاياننامه كارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن.
حقيقت جو ،زهرا؛ ناظم ،فتاح ( .)4989خالقيت مديران و سالمت سازماني با بهرهوري كاركنان دانشگاههاي علوم پزشکي كشور،
مديريت اطالعات سالمت ،شماره  ،4ص .459 -444
سازمان ملي بهرهوري ايران ،مجموعه بهرهوري ( ،)0اندازهگيري بهرهوري ،وزارت صنايع سنگين (معاونت آموزش و تحقيق)،
 ،4970ص .42
شعباني ،بهار؛ صفايي ،غالمرضا؛ عرفاني ،ايمان ( .)4986رابطه سالمت سازماني با بهرهوري حوزه ستادي سازمان تربيت بدني
كشور از ديدگاه كارشناسان ،پژوهش در علوم ورزشي ،شماره  ،06ص .96-80
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