Organizational Culture Management
Vol. 18, No. 1, Spring 2020
Manuscript Type: Research Article

https://jomc.ut.ac.ir/
Print ISSN: 2423-6942
Online ISSN: 2423-6934
DOI: 10.22059/jomc.2019.267093.1007618

Designing a Knowledge Measurement Model for the
Faculty Members in Iran's Universities and Institutes of
Higher Education


Mona Esmailzadeh1, Mehdi Sabokro2 , Akbar Etebarian Khorasgani3
1. Ph.D. Student in Human Resource Management, Faculty of Economics, Management and
Accounting, University of Yazd, Iran
2. Assistant Professor, Faculty of Economics, Management and Accounting, University of
Yazd, Iran
3. Associate Professor, Faculty of Management, Islamic Azad University, Isfahan
(Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran
(Received: October 26, 2018 ; Accepted: February 18, 2019)

Abstract
The awareness of current knowledge and the estimation of its future growth can provide a
real picture of the efficiency of universities. Since universities depend on scientists, it is
highly important to be aware of their knowledge level. A deeper understanding of the
human capital conditions is crucial in determining the rate of university growth.
Accordingly, the present study set out to design a knowledge measurement model for the
faculty members of the Iranian universities. This study was a fundamental research, and
relied upon the library research and a questionnaire to collect data. Statistical population
was comprised of 137 faculty members of the human resources major and education
management major in the Iranian state universities. The statistical sample was made up of
101 faculty members, selected by the multi-stage cluster sampling. Data analysis was done
using Fuzzy Delphi method, Exploratory Factor Analysis, Decision Making Trail and
Evaluation (DEMATEL), and Structural Equation Modeling (SEM). Fifty nine factors
were extracted for the measurement of the faculty members’ knowledge. These were
classified into 5 groups, including management ability, scientific ability (fundamental),
scientific ability (practical), interaction and communication skills, and specialized skills.
The conceptual model was then designed and – after modification – was confirmed to have
a desirable fitness. With regard to the effectiveness rank, the specialized skills were found
to be at the top of the list, followed by interaction and communication skills, management
ability, scientific ability (practical), and scientific ability (fundamental).
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طراحی مدل سنجش دانش اعضای هیئتعلمی در دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی ایران
مونا اسماعیلزاده ،1مهدی سبکرو ،2اکبر اعتباریان خوراسگانی

3

 .1دانشجوی دکترا ،دانشکدة مدیریت ،اقتصاد ،و حسابداری ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران
 .2استادیار ،دانشکدة مدیریت ،اقتصاد ،و حسابداری ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران
 .3دانشیار ،گروه مدیریت ،دانشکدة مدیریت ،دانشگاه آزاد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان ،ایران

(تاریخ دریافت 7931/40/40 :ـ تاریخ پذیرش)7931/77/93 :

چکیده
آنچه میتواند تصویر واقعی از بهرهوری دانشگاهها ارائه کند آگاهی از میزان دانـ مووـود و پـی بینـی ردـد دانـ ا ـت
دانشگاهها به دانشگران وابستهاند بنابراین ،آگاهی از میزان دان آنها از اهمیت ویژهای برخوردار ا ت بـرای تعیـین میـزان
ردد دانشگاهها ،درک عمیق از وضعیت رمایة انسانی موضوعی حیاتی ا ت بنـابراین ،هـد تقییـق حاضـر حراحـی مـد
نج دان اعضای هیئتعلمی تعریف دد این تقییق بنیادی ا ت و از روش کتابخانـهای و پر شـنامه بـرای گـردآوری
دادهها ا تفاده دد وامعة آماری اعضای هیئتعلمی ردتة مدیریت آموزدی و مدیریت منابع انسانی دانشـگاههـای دوتتـی بـه
تعداد  791نفر و حجم نمونة  747نفر و روش نمونـهگیـری خودـهای چنـدمرحلـهای بـود وهـت تجزیـهوتقلیـ دادههـا از
تکنیکهای دتفیفازی ،تقلی عاملی اکتشافی ،دیمت  ،و مد ازی معادالت اختاری ا تفاده دـد در نهایـت 93 ،دـاخ
مؤثر نج دان اعضای هیئتعلمی ا تخراج دد که به عوام توانایی مدیریتی ،توانایی علمـی (بنیـادی) ،توانـایی علمـی
(کاربردی) ،مهارت در تعام و ارتباحات ،و مهارت تخصصی گروهبندی ددند مد مفهومی حراحی و پـ از االـ ب بـرازش
آن در حد مطلوب به د ت آمد نتایج نشان داد برتری عوام به ترتیب عبارتانـد از مهـارت تخصصـی ،مهـارت در تعامـ و
ارتباحات ،توانایی مدیریتی ،توانایی علمیـ کاربردی ،و توانایی علمیـ بنیادی کـه مهـارت تخصصـی بـاالترین تأثیرگـذاری و
توانایی علمیـ بنیادی باالترین تأثیرپذیری را دارد

کلیدواژگان
اعضای هیئتعلمی ،دان  ،دانشگاه ،نج



دان  ،منابع انسانی

رایانامة نویسندة مسئولmsabokro@yazd.ac.ir :
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مقدمه
آموزشعالیپیوستهباالترینمرکزاندیشهورزیوتولیدعلمجامعه

دانشگاههاومؤسسات

دانشگاههابهمنظوربهانجامرساندنوظایفخطیرروارتارای

محسوبشدهاند .همچنین،

خودبهابزارمناسببرایارزیابیدانر آموختگراننیازمندنردبعارداللهی.)5931درایرن
زمینه،سازمانسنج آموزشکشوررویههاینظرامداریرادرارزشریابیوبهارودکی ری
دانشگاههابهانجامرساندهاست.درابعاداختصاصیوعمومیارزیابیعملکردحوزةستاد

صفدانشگاهها،تحاق39/39درصدیحراکی

وزارتعلوم،تحایاات،وفناوریوحوزة
مثاتاکثرشاخصهایایرنحروزهاسرتبدبیرخانر ارزشریابیآموزشریسرازمان

ازرشد
سنج آموزشکشور.)5931آماریادشدهازاینجناهحائزاهمیتاسرتکرهبراوجرود
هایاندازهگیرریدانر درارزیرابی


هاشاخص
رشددوبعدآموزشوپژوه دردانشگاه
ذکرشدهلحاظنشدهاستب.)Sabokro et al 2018ازسرویدیگرردانر مناعریبرادواماز
مزیترقابتیاستب)Leonchuk & Gray 2017کهارزشآتیبههمراهداردوبهمثاب یر 
هاراقادربهبهاودسطحرقابتخودمیکند.دراینمطالعه،ضمنمررو ر


استراتژیدانشگاه
مدلهایسنج دان منابعانسانی،شاخصهرایانردازهگیرریدانر اسرتخرا 
مختصر 
دانشگاههابهلحاظاهدافغیرانت اعیمدلخاصخرودرانیازمندنرد

میشودوازآنجاکه

شاخصهاپاالی ومدلیجهتکمّیکرردندانر اعارایهی رتعلمریدانشرگاههراو

میشود .
مؤسساتآموزشعالیدرایرانارائه 
بیان مسئله
ایراندرجایگاهکشوریدرحالتوسعهوباسهمباالیجمعیتجوانبیونسکو)همسوبا
بیستسال خودرکهبراهدافینظیرکسب جایگاهاولاقتصادیوعلمریو

سندچشمانداز
نرمافرزاریوتولیردعلرم)،
فناوریدرسطحمنطا آسیایجنوبغربیبباتکیهبرجنا  
رشدپرشتابومستمراقتصادی،ارتااینسایسطحدرآمردسررانه،ورسریدنبرهاشرتلال
کاملتأکیدداردرهموارهبهدناالگسترشنظامآموزشعالیاستورشدچشرمگیرآمرار
دانشگاههادردوده اخیرشاهدیبراینادعاست.امانکتر مهرمدر

دانشجویانوتوسع 
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اینمیانبهرهمندیازمنابعانسانیتوانمنددردانشگاهدرمااممدرساناینسرازماناسرت.

بهعاارتدیگر،فرایندهایتولیدواشاع دان درتحاقاهدافعالیآموزشعالیبسریار
دانشگاههابرایح ظرسالتخوددرتوسع اهدافآموزشیکشوروآگاهی

حیاتیاست.
ازمیزانرشدوتوسع خودنیازمنددرکعمیقازوضعیتدان منابعانسرانیواسرتارار
سازوکارنظاممؤثرارزیابیدانر

انردب2010

.)Bezhaniمتخصصرانحروزةتوسرع منرابع

رندکهآگاهیازوضعیتاولینگامتوسعهاست .
ْ
انسانیبراینباو
اندازهگیریدان ،پژوه های بسیاری انجامشدهاسرتکرهنتیجر اجررای
بهمنظور 
هابودهانرد.تحلیرلنترایشنشرانمریدهرد

هایمختلفاندازهگیریدان درسازمان


روش
ایبررسیشدهقابلیتشناساییعللونااطضعفموجوددروضرعیت

هیچی ازروشه

هایاندازهگیریدان خارجینیزبهلحراظت راوت


عالوهمدل
دانشیسازمانراندارند.به
فرهنگینیازبهبومیشدندارندبنصراهللپور.)5931بنابراین،ارائ مدلیکهبتوانردضرمن

آنرااندازهگیریکندوعالوهبرررفرعشرکافهرای

شناساییعواملوشاخصهایدان 

مدلهایموجودبتوانددان منابعانسانیسازمانرابهصورتکمّینشاندهدموضروعی

قابلپژوه درحوزةنظریاسرتب.)Siboni 2013بنرابراین،ایرنسرؤالاصرلیمطرر 
میشودکهمدلسنج دان اعاایهی تعلمیدردانشگاههاومؤسساتآموزشعالی

ایرانچیست؟ 
مباني نظری و پیشینة تحقیق
مهمتررینآنهرادانر اسرت،درکسرب
درمحیطپویایکنونی،داراییهاینامشهود،که 

داراییهایمشهودای امیکنندبنراظمیو

برجستهتراز

مزیترقابتیبرایسازمانهاناشی

هاوپیچیدگیهاینه تهدردان موجبشدهتعاریفمختل یاز


).ویژگی
همکاران5939
آنارائهشود.مثالًدان درکیاآگاهییاشناختیاسرتکرهدرخراللمطالعره،تحایرق،
بیمینفیروز.)5931براظهرور

جهانبیرونیدرفردایجادمیشود

مشاهده،یاتجربهدربارة
سازمانهاناچاربهپذیرشمدیریتوارزیابیدانر برهمنزلر بخر 

اقتصاددانشی،هم 
بهخصوصکهبرخالفگذشته،که
جداییناپذیرعملکردخودهستندب)Gupta et al 2015؛ 
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داد،امروزمهمترینسرمای سرازمان


منابعکمیابآنتشکیلمی
سرمای ی سازمانرافاط
کارکنرراندانشرریآنمحسرروبمرریشررودباصررلریورحیمرری.)5939برراوجررودبرخرری
درمدلهرایکشرفدانر وپرردازش

محدودیتهایقابلتوجه،کهشارماوهمکاران 

بهرغمپیچیردگیسیسرتمهرای
دان موجودشناساییکردند،موضوعاساسیایناستکه 
داراییناملموسبهتنهاییمشرکالتوپیچیردگیهرای

فوقشناساییداراییدان بهمنزل 
نارود
انعاکثرمدلهایانردازهگیرریدانر  

مهمترینم
بیشمارداردب.)Sharma et al 2012 

چارچوبیفراگیراستکهاطالعاتموجودرافارطدرسرطحورودیوخروجریتحلیرل
میکندب.)Pomeda et al 2002مشکلدیگریکهدراینخصوصشناسراییشردهماایسر 

دان کشورهابراساسمعیارهایمختلفکی یومحتواییسیستمهایگونراگونآمراریر
منطاهایاستکهبهناصماایسرهوتحلیرلمنجررخواهردشردب.)Klein 2000درادامره

میشود .
هاونیزابزارهایاندازهگیریدان معرفی 

مهمتریننمون  
روش

لیاوویتسورایتفهرستیازعواملمؤثربررشدسرمای انسانیرامعرفیکردندکهدر
ارتها،جوّداخلریوفرهنرسسرازمانی،فشرارهای
قالبپنشگروهآموزشوتحصیل،مه 
بیرونی،وتأثیرمحیطیونیزشررایطروحریوروانریمریگنجردب

Liebowitz & Wright

ساختاریافتهابزاردیگریدراندازهگیریدانر اسرتکرهبرهشرکلفررم

 .)1999مصاحا 
روشمعرفیشدهازسوی اسرتوارت

میشودب.)Trauner & Lucko 2001
طراحیواست اده 
بانرام«نمایشرگرهایسررمای فکرری»درچهرارچوبدارایریهراینراملموسوبررپایر 
شاخصهایمرتاطباسرمای مشتریوسرمای انسانیوسرمای ساختاریوضعیتموجود

ناشههایدان 
میکندونمای میدهدب.)Stwart 2010روشدیگر 
سازمانرااندازهگیری 

استکهازاجزایاصرلیمردیریتدانر برهشرمارمریرونردوابرزاریمناسرببررای
اینناشهها،بهمنزل اطالعاتآشکار،کم میکنندمنابعدان شناساییو

اندازهگیریاند.

نمای

دادهشوندب1996

.)Collinروش  KP3روشی است که مسرتایمدرانردازهگیرری

ت
رود،بلکهنشانمیدهددان چادردربهاودعملکردسازمانمؤثراسر 

دان بهکارنمی
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ب.)Ahn & Cheng 2004ساعتی5درسال1119باایندغدغهکهنراملموسهرانمریتواننرد
هاراازطریقمایاسهابهصرورت


ناملموس
مستایمواردمدلهایریاضیشوندسعیکرد

کمّیدرآوردب1999

عیلزادهوپورسراجیانب)5931بهمنظوراسرت ادهازدانر 
.)Levاسما 

مرحلهجهتاندازهگیریدان دارد.

کارکنانمدلیکاربردیارائهکردندکهپنش
درجدول5برخیازتحایااتمهمداخلیوخارجیدرحروزةپرژوه برهاختصرار
میآید .

جدول  .1پیشینة تحقیقات داخلی و خارجی

محااان 
اربانیو
همکاران 

سال 
 5939

گیالنینژاد   5939

وثوقو
بیرالوند 
احمد1و
عارفین 
لو9و
همکاران 
رامیرز9و
گوردیلو 

عنوان 

نتایشتحایق 

رتاهبندیعواملمؤثربر

عواملجذبافرادبرمانایصالحیتهایدان وطراحی

پیادهسازیمدیریتدان 


سازوکارهایمناسبارزیابیدان رتاههایاولودومرا

دانشگاهها 

دارند .

بررسیمعیارهایارزیابیو
رتاهبندیدانشگاههایجهان 
بررسیموانعومحدودیتهای

 5931

تجاریسازیدان در
دانشگاهها 

چهاربعدپژوه ،شهرتدانشگاه،آموزش،ووجه 
بینالمللیچهارنظاممشهورجهانیدرارزیابی
دانشگاههاست .
آنهادرسهحوزةاصلیموانعفرهنگی،موانع
مهمترین 
وموانعسیاسیرقانونیدستهبندیشدند .

ساختاری،

بررسیسطحدان ،نگرش،و

سطحباالیدان وسطحمتوسطنگرشوعملکردمیان

 1153 عملکرددانشجویانبهمدیریت

دان آموزاندرزمین سیستممدیریتدان دانشگاههای

دان دردانشگاههایمالزی 
بررسیسرمای فکری
 1151

دانشگاههاینیوزلنداسترالیاو
انگلستان 

 1159

دیدهمیشود .

مالزی
دانشگاههاینیوزلندبهنساتانگلستانواسترالیادرافشای
میکنند .
سرمای فکریبهترعمل 

شناختواندازهگیریسرمای 


عناصرناملموساندازهگیریسرمای فکریراشناساییو

فکریدردانشگاههایاسپانیا 

مدلیجهتاندازهگیریسرمای فکریدراسپانیاارائهکرد .

1. Saaty
2. Ahmad
3. Low
Ramirez4.
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روش تحقیق
است.روشگردآوریاطالعاتمنابعکتابخانهایو

توسعهای

تحایقحاضرجزءتحایاات
مطالعاتمیدانیوابزارمورداست ادهپرسشرنام دل ریفرازی،تحلیرلعراملیاکتشرافی،و
ماایس زوجیدیمتلبود.پژوهشگرانازپیشین نظری77شاخصانردازهگیرریدانر را
استخرا کردند.ولیچونضررورتداشرتشراخصهرایانردازهگیرریدانر اعارای
علمیشناساییشودپرسشنامهایبا77شاخصطراحیکردندوجهتتستروایری

هی ت
برای3ن رازخارگانفرستادند.نساترواییمحتواییب)CVRبرایهرشراخصمحاسراه
شد.ازآنجاکهدرتحایقحاضرتعدادمتخصصان3ن ربودنرد،گویرههراییکرهشراخص
آنهازیر1/71بودازپرسشنامهحذفشردندوپرسشرنام شناسراییشراخصهرای
CVR 
اندازهگیریدان منابعانسانیدانشگاههابا95شاخصجهتاجررایتکنیر دل ری
مؤثر 
فازیبین57ن رازاعاایهی تعلمیرشت مدیریتوعلومتربیتی،کرهبرهعنروانپنرل
دل یبهروشقااوتیانتخابشدهبودند،توزیعونتایشتجزیهوتحلیلشد .
جامع آماریبخ کمّیتحایقاعاایهی رتعلمریرشرتههرایمردیریتآموزشریو
مدیریتمنابعانسانیدانشگاههایدولتیبمطابقآماررسمیمؤسس پژوه وبرنامرهریرزی

آموزشعالیبرابر597ن ر)بودند.بااست ادهازفرمولکوکرانتعدادنمونره515ن ررتعیرین
گیریازروشنمونهبرداریاحتمرالیخوشرهایچندمرحلرهایاسرت ادهشرد.


شد.براینمونه
دستآمدهازادارةتحولاداریو
آماریازاسنادبه 

هاومنطاهبندیجامع 


جهتتعیینخوشه
کهدانشگاههایکشوررابراساساستانبه3منطاهتاسریمکررده

فناوریاطالعاتب،)5939
است،است ادهشد.پرسشنام بخ کمّی،پسازتأییدپایاییوروایی،میاننمونرههراتوزیرع
شد.برایتأییدپایاییازضریبآل ایکرونااخوآزمون KMOوتستبارتلتاسرت ادهشرد.
قابلیتاعتمادابزاراندازهگیریدرحدعالیرانشران

پایاییپرسشنامه1/399بهدستآمدکه
میدهد.نتیج آزمونKMOبرابر1/99بودکهایرنشراخصبیشرتراز1/9برهدسرتآمرد.
تواننتیجهگرفتتعدادپاسخدهنردگانبررایتحلیرلعراملیکرافیبرودهاسرت.


بنابراینمی
همچنین،نتایشآزمونبارتلت13/953بهدستآمدکهدرسطحمعناداریخطایکوچر ترر
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از1/11پذیرفتنیاست.احتمالخطایتاارنبارتلتنیزبرابر1/111استکرهنشراندهنردة
ناودمشکلچندگانگیدرفراینداجرایتحلیلعراملیاسرت.بنرابراینتحلیرلعراملیبررای
آوریوتجزیهوتحلیلدادههابااست ادهاز


.پسازجمع
شناساییساختارمناسبارزیابیشد
گروهبنردیوعوامرلمردلاسرتخرا شرد.
شاخصهایمؤثر 

تکنی تحلیلعاملیاکتشافی،
عاملهایمدلتکنی دیمتلمورداست ادهقرارگرفت.پرسازتجزیره
برایتعییننوعرابط  
عاملهاومدلم هومیاسرتخرا و
وتحلیلپرسشنامه،متلیرهایعلتومعلولونوعرابط  
درنهایتبااست ادهازمدلسازیمعادالتساختاریبرازشمدلبررسیشد .
یافتههای تحقیق
رابطههای5و1محاساهشد .
میانگیننظرخارگانطاق 





ب )5

Ai   a1i  .a2i  . a3i  . i  1, 2,3,, n

ب )1

1
i 1
i 1
i 
Am   am1.am 2 . am3     a1  .  a2  .  a3  
n
n
n



میانگین فازیمثلثیحاصرلازاجررایرانرداولتکنیر دل ریفرازیطارقرابطر 9
هایاندازهگیری

نشاندهندةمیزانموافاتخارگانباهری ازشاخص
فازیزداییشدکه 

دان است .

αm β
زداییشده 
محاسا اعدادفازی 
ب )9
3
اختالفنظرهری ازخارگانبامیرانگیننظرهرامحاسراه

درادامهباتوجهبهرابط 9
x

شد .
ب)9





1
i
i
i
i
i 1
i
i 1
i
i 
e  am1  a1  . am 2  a2  . am3  a3     a1   a1  .  a2   a2  .  a3   a3  
n
n
n


دررانددوم،اعاایپانلباتوجهبهنظرقالریخرودومیرانگینبرهپرسشرنام دومپاسرخ
دادند.میزاناجماعنظرخارگانبااست ادهازرابط 1محاساهشدکهدرجدول1آمدهاست .
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1
 am 21  am 22  am 23    am11  am12  am13  
3

ب )1

 Am2 .Am1  

جدول  .2اختالف میانگین نظر خبرگان مرحلة اول و دوم
شاخص اندازهگیری دانش

اختالف

شاخص اندازهگیری دانش

اختالف میانگین

مدرکتحصیلی

1/119

ارائ سخنرانیدرمجامععلمی

 -1/113

تجربهوسنواتخدمت

1/19

داوریمااالتمجالت 

-1/1539

دورههایآموزشی


1/11

عاویتدرهی تتحریری نشریات 

-1/1539

آشناییبازبانخارجیدوموسوم 

-1/19

سردبیریومدیرمس ولینشریات 

1/119

تنوعدروستدریسشده 

1/119

مااالتISI

-1/159

تسلط،تجربه،ومهارتدرتدریس 

1/159

مااالتعلمیرپژوهشیغیر ISI


-1/199

تدریسدرسسمینار 

1/159

مااالتعلمیرپژوهشی 


-1/113

نساتدانشجویانتحصیالتتکمیلیبهکل
دانشجویان 

1/199

مااالتISC

راهنماییپایاننام کارشناسی 

-1/119

مااالتعلمیرترویجی 


-1/199

نامههایکارشناسیارشد 
راهنماییپایان 

-1/119

وچاپشدهدرکن رانسهای

مااالتارائهشده
بینالمللیخارجی 


-1/199

نامههایدکترا 
راهنماییپایان 

-1/113

بینالمللی
وچاپشدهدرکن رانس 

مااالتارائهشده
داخلکشور

-1/113

کارشناسیارشد 

مشاورةپایاننام 

-1/119

مااالتکن رانسهایملی

-1/119

نامههایدکترا 
مشاورةپایان 

1/153

هایبینالمللیخار 

مااالتچاپشدهدرکن رانس

ازکشور 

-1/199

دان خاصبتخصصدررشتهوموردویژه) 

1

هایبینالمللیداخل

مااالتچاپشدهدرکن رانس

کشور 

1

ارتاایمستمرمهارتها 


1/11

مااالتچاپشدهدرکن رانسملی 


-1/159

دان علومرفتاریبادانشجویان

1/159

مااالتباارجاعباال

1/153

دان علومرفتاریباهمکاران 

-1/193

گزارشهایپایگاههایدانشی 


1/153

تواناییدروظایفمحوله

-1/119

تألیفیاتصنیفکتاب 

1

تواناییانجامدادنکارگروهی 

1/119

ترجم کتاب 

-1/113

دان رهاریومدیریت

1/119

تجدیدچاپکتاب 

-1/113

دان تصمیمگیری 

1/119

بررسیونادکتاب 

1

دان است ادهازفناوری

-1/113

تدوینوتألیفجزوةدرسی 

-1/153

پیشنهادارتاایجایگاهدانشگاه

1/159

پروژههاوطر هایپژوهشی 

-1/1591

اشرافبراهدافدانشگاه

1/193

فرصتهایمطالعاتی


-1/113

آشناییباساختاردانشگاه

1/193

اثربدیع،هنری،وادبی 

1/199

کشففرصتهاوتهدیدها


-1/1131

ارائ ایدهوایجادنوآوری

1

شناختنااطقوتوضعف

-1/119

تعداداختراعونظری جدید 

1/119

مهارتانجامدادنتحایق 

1

عاویتدرسازمانهایتخصصی


1/159

هدفمندیمطالعاتوپژوه ها 

1/1131

کمیتههایمنتخبعلمی 
عاویتدر 

1/159

عاویتدرانجمنهایعلمی


1

میانگین

برگزاریسمینارهایتخصصی

1/113

شرکتدرسمینارتخصصی 

-1/159

-1/199
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باتوجهبهمرحل اولودومتکنی دل ریفرازی،چنانچرهاخرتالفمیرانگینبریندو
مرحلهکمترازحدآستانه1/1باشد،خارگانبهاجمراعرسریدهانردوفراینرددل ریفرازی
متوقفمیشود.درتحایقحاضر،خارگاندرپایانمرحلر دومبرهاجمراعبسریارخروبی

رسیدند.نتایشنشاندادبیشترینموافارتخارگرانبراشراخصهرایمهرارتانجرامدادن
مهارتها،تألیف

تحایق،دان خاص،هدفمندیمطالعات،تعداداختراعات،ارتاایمستمر
کتاب،نادکتاب،ارائ ایده،تسلطومهارتدرتردریس،وماراالتISIاسرتوکمتررین
نامههایکارشناسی»و«نسراتدانشرجویان
راهنماییپایان 

موافاتخارگانباشاخصهای«

تحصیالتتکمیلیبهکلدانشجویان»میباشرد.بنرابرایندوشراخصفروقحرذفو13
نشگاههااستخرا شرد.جهرتگرروهبنردی

اندازهگیریدان منابعانسانیدا
شاخصمؤثر 
چرخیدهشدهاست ادهشد.باتوجره

،ازنرمافزار SPSSوازماتریساجزاء

شاخصهایمؤثر

گروهبندیشدند .
بهنتایشپنشعاملتعیینشدکهبهشر جدول9 
جدول  .3گروهبندی شاخصهای مؤثر و ابعاد اندازهگیری دانش منابع انسانی دانشگاههای ایران

عامل (متغیر
پنهان)

شاخصهای مؤثر اندازهگیری دانش منابع انسانی دانشگاهها

تنوعدروستدریسشده،توانمندیشناختنااطقوتوضعف،تواناییدرانجامدادنوظایفمحوله،توانایی

کارگروهی،دان رهاری،دان تصمیمگیریوحلمس له،اشررافبرراهردافدانشرگاه،آشرناییبراسراختار
تواناییمدیریتی 
کشففرصتهاوتهدیدها،برگزاریهمای هایتخصصری،سرردبیرینشرریات،

سازمانیدانشگاه،توانمندی
گاههایدانشی
گزارشهایرسمیپای 

توناییعلمی
ببنیادی) 

آشناییبازبانخارج دوموسوم،مشاورةرسال دکترا،مااالتISI،مااالتISC،ماراالتعلمریرترویجری،
عاویتدرانجمنهایعلمی،

تألیفکتاب،ترجم کتاب،تجدیدچاپکتاب،نادکتاب،تدوینجزوةدرسی،
کمیتههایمنتخبعلمی،مااالتباارجاعباال،اختراعرات،ماراالتعلمریر
تدریسدرسسمینار،عاویتدر 
پژوهشی،راهنماییرسال دکترا،مهارتانجامدادنتحایق

تواناییعلمی
بکاربردی)

ارائهشدهوچراپشرده
هایکارشناسیارشد،مااالتعلمیرپژوهشیغیرISIبالتین)،مااالت 

پایان 
نامه
مشاورة 
مااالتچاپشده

بینالمللیخار ازکشور،
مااالتچاپشدهدرکن رانس 

بینالمللیداخلکشور،
درکن رانس 
وچاپشدهدرکن ررانسهرایبرینالمللریخرار ازکشرور،راهنمرایی

ارائهشده
درکن رانسهایملی،مااالت 
هایکارشناسیارشد،طر هایپژوهشی

پایان 
نامه


مهارتدرتعامل
وارتااطات

دورههایآموزشی ،دان علومرفتاریدرتعاملوارتااطبادانشجویان،دان علومرفتاریدرتعاملوارتااط

باهمکاران،ارائ پیشنهاددرجهتارتاایدانشگاه،داوریمااالت،عاویتدرهی تتحریری نشریاتعلمری،
عاویتدرسازمانهایتخصصی،تسلطوتجربهدرتدریس،ارائ سخنرانیدرمجامععلمی،اثربدیع،هنری،

وادبی

مهارتهای

تخصصی

تجربهوسنواتخدمتبپای علمی)،دان خاص،ارتاایمستمرمهارتها،دان است ادهازفناوری،
فرصتهایمطالعاتی،ارائ ایده

هدفمندیمطالعاتوپژوه ها،مدرکتحصیلی،
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عاملهایمدل،ازتکنی 
پسازشناساییمتلیرهایپنهانمدل،جهتتعییننوعرابط  
دیمتلبهشر زیراست ادهشد.
تهیة ماتریس روابط مستقیم

برایتشکیلماتریسروابطمستایمب،)Mماتریسی1*1طراحیشدودراختیارپنشن رر
ازخارگانقرارگرفت.ماتریسماایساتزوجیمطابقجدول9بهدستآمد :
جدول  .4مقایسة زوجی عاملهای مدل سنجش دانش

مهارت

مهارت تعامل و

توانایی علمی

توانایی علمی

توانایی

تخصصی

ارتباطات

کاربردی

بنیادی

مدیریتی

5

1

1

5

1

تواناییمدیریتی 

1

5

5

1

5

تواناییعلمیربنیادی 


5

5

1

5

1

تواناییعلمیرکاربردی 


1

1

5

5

1

مهارتتعاملوارتااطات 

1

1

5

1

5

مهارتهایتخصصی 



نرمالسازیماتریسروابطمستایم،ماتریسارتااطکلبابهکارگیریرابط 9به
پساز 
حاساهمیشودکهدرآن Iی ماتریسواحدn×nاست .

صورتجدول1م


T  N  N 2  N 3   N ( I  N )1

ب )9

j 1

جدول  .5ماتریس ارتباط کل ()T

a5

a4

a3

a2

a1

0/762
0/300
0/762
0/300
0

0/72
0/00
0/00
0
0/72

0/30
0/72
0
0/72
0/72

0/00
0
0/00
0/00
0/72

0
0/00
0/72
0/72
0/00

Factor
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میزان تأثیرگذاری یا تأثیرپذیری هر عامل

براساسماتریسروابطکلوروابطریاضی،ماتریستأثیرگذارییاتأثیرپذیریعواملدر
جمعسطریدرایههامعررف

نرمافزار Excellمطابقجدول9محاساهشد.دراینماتریس،

میزانتأثیرگذاریآنعاملبرسایرعواملاستو با

نشاندادهمریشرود.جمرعسرتونی
نشاندادهمیشود .


درایههامعرفمیزانتأثیرپذیریآنعاملازسایرعواملاستکهبا

جدول  .6ماتریس تأثیرگذاری یا تأثیرپذیری عوامل

Ri

a5

a4

a3

a2

a1

0/22
0/60
7/07
7/10
7/00

0/077
0/707
0/077
0/71
0/770
0/36

0/77
0/70
0/71
0/77
0/61
7/01

0/77
0/02
0/77
0/76
0/71
0/67

0/02
0/7
0/02
0/71
0/6
7

0/7
0/77
0/6
0/66
0/77
7/73

براساسجدول9عاملپنجم،مهرارتتخصصریبرا
تأثیرگذاریوعاملاول،تواناییمردیریتیبرا

Factor

برابرر،1/19دارایبراالترین

برابرر،5/33دارایبراالترینتأثیرپرذیری

است.بنابراینبرداربرتریوبردارارتااطبهشر زیربهدستآمد :
برداربرتری:بردارافایومیزانتأثیرگذاریوتأثیرپذیریعاملموردنظرردرسیسرتم
است .
ب )7

Pi  Ri  D j

بردارارتااط:بردارعمودیومادارتأثیرگذاریهرعاملبررمجموعر عوامرلمردلرا
نشانمیدهد .

ب )3

E j  Ri  D j

براساسدورابط 3و،3درج اهمیتومیزانتأثیرگذارییاتأثیرپذیریدرجدول7
محاساهشد:
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جدول  .7درجة اهمیت و میزان تأثیرگذاری یا تأثیرپذیری عوامل

Median

a5

a4

a3

a2

a1

7/3
0/7

7/7
7/7

7/3
0/7

7/2
0/0

7/6
-0/1

7/3
-7/7

Factor


ی
تواناییمدیریتیوتواناییعلمیرربنیراد 

باتوجهبهجدول7میزان برایدوعامل
من یبهدستآمدهاستکهنشاندهندةتأثیرپذیریعواملفوقاستومیزان برایسه
عاملتواناییعلمیرکاربردی،مهارتدرتعاملوارتااطرات،ومهرارتتخصصریبراالی

ص راستکهبیانگرتأثیرگذاریعواملمذکوراست .
محاسبة ارزش آستانه

پژوهشگرانجهتتعیینناش روابطشاکهارزشآستانهرامحاساهکردنرد.ارزشآسرتانه
مالکمناسایبرایصرفنظرکردنازروابطجزئیاست.درتحایقحاضر،ارزشآسرتان 

کهبرابرمیانگیندرایههایماتریسارتااطکلاست،1/93بهدستآمد.بااسرت اده

روابط،
ازاینعددماتریسروابطقابرلاعتنرامحاسراهشرد.تحلیرلفروقدرجردول3مشراهده
میشود .

جدول  .8ماتریس روابط قابل اعتنا

a5

a4

a3

a2

a1

0/00
0/00
0/00
0/00
0/00

0/00
0/00
0/00
0/00
0/61

0/00
0/00
0/00
0/00
0/00

0/00
0/00
0/00
0/00
0/60

0/00
0/00
0/60
0/66
0/00


بنابراین،مدلم هومیتحایقمطابقشکل5طراحیشد :

Factor
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توانایی علمی
(بنیادی)

مهارت تخصصی

توانایی علمی (کاربردی)

مهارت در تعامل و
ارتباطات

توانایی مدیریتی
شکل  .1مدل مفهومی تحقیق

ونرمافزارPLSاست ادهشد.
جهتتأییدعواملوتعیینشدترابطهازمعادالتساختاری 
برازش مدل مفهومي

بهمنظوربررسیبرازشمدل،ضرایبآل ایکرونااخ،پایاییترکیای،وAVEبرایهری 
ازمتلیرهایپنهانمطابقجدول3محاساهشد.مادارآل رایکروناراخوCRبراالتراز1/7
نشان تأییددوفاکتورفوقوهمچنینمادار1/1برایمعیرارAVEبیرانگراعتارارمناسرب
ابزارهایاندازهگیریاست .

برایمحاسا رواییواگراازروشبررسیهماستگیبینمتلیرهایپنهرانبروشفورنرلو
الرکر)مطابقجدول51است ادهشد.بنابراینرواییواگرایمدلدرحدمناسباست .
درگامبعدضرایبمعناداریZکرهاساسریتررینمعیراربررایبررسریبررازشمردل
فرضیههرایپرژوه درسرطحاطمینران31

ساختاری استمحاساهشد.مطابقجدول55
درصدتأییدشد .
جدول  .9نتایج آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی ،و  AVEمتغیرهای پژوهش

متغیر پنهان

آلفای کرونباخ

CR

تواناییعلمیببنیادی) 

 12319

 1/399

 1/113

تواناییعلمیبکاربردی) 

 1/399

 1/371

 1/939

مهارتتخصصی 

 12751

 1/311

 1/193

مهارتدرتعاملوارتااطات 

 12319

 1/315

 1/913

AVE
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جدول  .11سنجش روایی واگرا با ماتریس فورنل و الرکر

مهارت تعامل

مهارت

توانایی

توانایی علمی

توانایی علمی

و ارتباطات

تخصصی

مدیریتی

(کاربردی)

(بنیادی)









 1/7979

تواناییعلمیربنیادی 








 1/7113

 1/953

تواناییعلمیرکاربردی 






 1/7319

 -1/119

 1/199

تواناییمدیریتی 



 1/7911

 1/133

 1/559

 1/199

مهارتتخصصی 

 1/913

 1/999

 1/911

 -1/191

 1/573

تعاملوارتااطات 

جدول  .11مقادیر ضرایب معناداری روابط مدل و وضعیت فرضیات پژوهش

فرضیه

مسیر

T-Value

نتیجة آزمون

5

مهارتتخصصیتواناییعلمیببنیادی) 

 9/319

تأیید 

1

مهارتتخصصیمهارتدرتعاملوارتااطات 

 1/915

تأیید 

9

مهارتدرتعاملوارتااطاتتواناییمدیریتی 

 1/711

تأیید 

9

تواناییعلمیبکاربردی)تواناییمدیریتی 

 9/997

تأیید 

برازش مدل کلي

معیارGOFبهعنوانبرازشمدلازطریقرابط 51محاساهشد :
ب )3

GOF  AVG  R 2  0.605  0.369  0.4724

رانشانمیدهد.بنرابراین،مردلسرنج 

حصولمادار1/9719برازشکلیقویمدل
علمیدانشگاههایایراندرحدمطلوبارزیرابیشردکرهدرشرکل1

دان اعاایهی ت
قابلمشاهدهاست.
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برر ی و نید کتاب

میاالت علمیـ
ترویجی

آدنایی با زبان خاروة
دوم و وم

4/09

4/03

4/09

تأتیف کتاب

ترومة کتاب

4/34

تأتیف وزوة در ی

تجدید چاپ
کتاب
4/19

4/14

مشاورة ر اته
دکتری
دکتری 4/93

4/94
میاالت

4/99

میاالت علمیـ
پژوهشی
میاالت ISI

ISC

4/01

4/00

عضویت در انجمن
علمی
4/19

دان

مهارت تخصصی4/00

مشاورة پایاننامة
کاردنا یاردد

خاص

ارتیای مستمر
مهارتها

4/09
 4/01دان ا تفاده از

میاالت علمی

پژوهشی غیر ISI

4/09

میاالت ارائهدده
کنفران و 4/07
چاپدده در

فناوری

توانایی علمی
(بنیادی)

4/90

هدفمندی مطاتعات
و پژوه ها

بیناتمللی داخلی
کشور

میاالت چاپدده در 4/07
کنفران بیناتمللی
خارج از کشور 4/09

توانایی علمی
(کاربردی)

میاالت چاپدده در 4/01
کنفران

دورههای آموزدی
دان علوم رفتاری در
 4/99تعام با دانشجویان

بیناتمللی

داخلی
4/09
میاالت چاپدده 4/94

در کنفران

ملی

توانایی مدیریتی

راهنمایی پایاننامة
کاردنا یاردد

4/00

 4/03داوری میاالت
مج ت علمی

4/99

ادرا بر اهدا
دانشگاه
گزارشهای ر می
منتشردده

4/09

آدنایی با اختار
دانشگاه

4/19

تنوع دروس
تدری دده

4/01

ارائة پیشنهاد در وهت
 4/00بهبود دانشگاه

4/34

4/17

4/09

توانایی انجام
کارگروهی

دان رهبری و
مدیریت

4/19

مهارت در تعام و
ارتباحات

 4/09دان علوم رفتاری در
تعام با همکاران

4/10

توانمندی کشف
فرالتها و تهدیدها

برگزاری مینارهای
تخصصی

4/00

توانایی انجام وظایف 4/99
4/09

دناخت نیاط قوت
و ضعف

4/19
ردبیری نشریات
علمی

شکل  .2مدل نهایی :مدل اجراشده پس از حذف شاخصهای با بار عاملی کمتر از 1/4

عضویت در
هیئتتقریة
نشریات علمی
ارائة خنرانی در
مجامع علمی
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نتیجهگیری
ترینکارکردهایدانشگاههاومؤسساتآموزشعالیایجرادنروآوریودرنتیجرهخلرق


مهم
دان جدیداست.بیشتریناهتمامجامع دانشگاهیدرجهتارتاایدان کاربردشیوههرای
صحیحشناساییوسرنج دانر اسرت.بنرابراینارائر مردلیکرهمیرزاندانر اعارای
بهدانشگاههاخواهدبود.تحایقحاضرربراایرن

علمیرااندازهگیریکندکم شایانی

هی ت
هدفانجامشدومدلسنج دان اعاایهی ترادردانشگاههایایرانارائهکرد .
اگرچهمدرکتحصیلیعاملاصلیمیزاندان تعریرفمریشرود،دراسرتخرا اولیر 
علمیاستادمیتواندمؤیداینمطلب

شاخصهاحذفشد.همچنین،حذفشاخصمرتا 

باشدکهعاملارتاایاستادانرابط مستایمباسطحدان آنراننرداردونیازمنردبرازنگری
چاپشردهدر
شاخصتعدادمااالتعلمیرمروریومااالتارائهشدهو 

شیوةارتاااست.
کشورشاخصهایدان استاداناندکرهازکی یرتپرایین

بینالمللیخار از
کن رانسهای 
سطحاینگونهمااالتنشاندارندکهبهجهتسوقدادناعاایهی رتعلمریبرهچراپ

گونهمااالتمیشرود.از


علمیمنجربهرویآوردنآنانبهاین
مااالتبرایافزای مرتا 
نامههایامااشدهبامراکزعلمیوتحایااتی،
حذفشاخصهایطر هایپژوهشی،ت اهم 

نامههرایآموزشریوپژوهشریوفنراوریمنعاردهبراهمتایرانخرارجی
ویادداشتت اهم 

میشودکهمحتوایطر هایپژوهشیکاربردیومنطارقبرانیرازکشرور
اینگونهاستنااط 

تعریفشاخصهایتردریسدرسسرمینا ر

نیستوبیشترجنا مادیدارند.بهعالوهعدم
کارشناسیارشدودکتراوراهنماییرسال دکتراجایبحثوگ توگوداردکهآیاحایاتراً

روزبودنآنانمیشودیرا

اینواحددرسیموجبافزای دان دانشجویانواستادان 
وبه
شناساییشاخرصهاییمانندتدوینکتاب،نادوبررسیکتاب،ترجم کتاب،تجدید

خیر.
چاپکتاب،تدوینماالههرایعلمریرپژوهشری،علمریرترویجری،ISIو،ISCماراالت

هایمعتاروبینالمللیداخلیوخارجی،سخنرانیدرجوامععلمی،

چاپشدهدرکن رانس

ودبیریوسردبیرینشریاتعلمیاهمیتکارپژوهشیباکی یرتوترأثیرمسرتایمآنبرر
رانشانمیدهرد.ارتارایمسرتمر

وبهروزآوریدان آنان
تعلمی 
میزاندان اعاایهی 
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مهرارتهرراوشررکتدردورههررایآموزشرریدوشراخصکلیرردیبرهروزبررودناعاررای
شاخصهاییماننددان رفتراریوتعامرلبراهمکراران،توانرایی

هی تعلمیاست.تأیید
انجامدادن کرارگروهری،آشرناییبراسراختاردانشرگاه،اشررافبرراهردافبلندمردتو
کوتاهمدتدانشگاه،ارائ پیشنهاددرجهتارتااوبهاودجایگاهدانشرگاه،شناسراییناراط

قوتوضعفدانشگاهنشاندهندةجایگاهسرمای ارتااطیوسررمای سراختاریبرهمنزلر 

فکریدردانشگاههاستوگواهاینمطلباستکهتوجهبهبعردانسرانی

رکنیازسرمای 
کارکنانونوعارتااطاتآناناهمیتبسزاییدرپیشارداهدافآموزشعالیدارد .
پیشنهادها
مدیرانوصاحبنظرانضمنآگاهیازت اوتهایشراخصهرایانردازهگیرریدانر در

هاتوجهویژهداشتهباشندواستراتژیهایرشدو

دانشگاههانساتبهسایرمؤسسات 
بهآن

تعلمیرابراساسآنتدوینکننرد.برراسراسیافترههرایپژوهشرگر
توسع اعاایهی 
شاخصهاییکهباالترینتأثیررابرمیزاندان دردانشگاههادارندبمهرارتتخصصریو

مهارتدرتعاملوارتااطات،تواناییمدیریتی،تواناییعلمیرکراربردی،توانراییعلمریر
بنیادی)بهمنزل معیارهایاصلیارتااوتادیلوضعیتاعاایهی تعلمریلحراظشروند.
همچنینوزارتعلومسنجههایارزشیابیعملکردرابرپای دان اعاایهی تعلمریدر

دانشگاههابنانهدونظامارزیابیمناسایرا،کهدرآندان رکنارزشیابیتلایشرود،مرد

نظرقراردهدکهموجبرشدوتوسرعه،افرزای انگیرزهوعالقر اسرتادانبرهمطالعرهو
پیشرفت،ومانعرکودعلمیآنانشود.بهعالوهازآنجاکهبرایدستیابیبهاهدافآموزش
وپژوه دردانشگاههامهارتدرارتااطاتوتعاملسازندهمیراناسرتادانودانشرجویان
دارایاهمیتبسزاییاستپیشنهادمیشودبراتخصریصبودجرهبرهایرنموضروعزمینر 

افزای مهارتدرتعاملوارتااطاتفراهمشود .
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مؤسساتآموزشعالیوابستهبهوزارتعلوم ،تحایارات،وفنراوریبرهت کیر اسرتان،
ت
رشتههرایمردیریتآموزشریومردیری 
شهر،ناممؤسس آموزشعالی ،رشت تحصیلیب 
منابعانسانی)،ومرتا علمیدرسالتحصیلی31ر.39
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«فرهنسماتنیبرارزیابی.)5939شیعهزاده؛سیدهسمیراسیدحسینیب
شمسالدین؛الهه  

 ،ناظمی
.مؤسس س یرانفرهنگیماین،تهران،همای بینالمللیمدیریت،»سرمای دانشی

همرای ،»جهانیشدنوبومیسازیباتأکیدبرنظامآموزشعالی

«.)5931منیژهب،نصراهللپور

.دانشگاهشهیدمدنیآذربایجان،تاریز،قومیتوفرهنسایرانیاسالمی
هایتجاریسرازیدانر در


بررسیموانعومحدودیت
«.)5931فرشته؛جع ربیرالوندب،وثوق
سرالنهمرای هرایبرینالمللری،تهرران،کن رانسبینالمللینخاگانمدیریت،»دانشگاهها

.دانشگاهشهیدبهشتی
صرص،5ش،59د،کتاب،»«دان ومدیریتدان درسازمانها.)5931موسیب،یمینفیروز
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