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چکیده
این پژوهش باهدف شناسایی شاخصهای بهرهوری مدیران ادارات آموزشوپرورش استان خراسان رضوی ان اج ممم دش ههه
است .پژوهش حاضر ،ازنظر هدف توسعه ای و از نظر چگ گنو ییی گ روآدر ییی دادهها ، ،آمیختههه اکتش فا ییی اس .ت

عماج هه ههه

آماری پژوهش در مرحله کیفی شامل اساتید مدیریت آموزشی و خبرگان حوزه مدیریت بهرهوری بود کههه با ا اس دافت ههه
از روش نمونهگیری هدفمند 13 ،نفر بهعنوان نمونه آماری انتخاب شدند .در فاز کّمّمییی پ شهوژ  ،،جامعههه آم را ییی ماش ل ل
ل
مدیران ادارات آموزش و پرورش استان خراسان رضوی بود که  48نفر با ا روش نمونهههگیرییی سر رامش ییی ب تالاوس ه
پاسخ دادند .برای جمعآوری اطالعات از مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد .پرسشنامه پژوهش ب یانبم ر    4
ل مدلللها ا
مؤلفه و  90گویه تنظیم شد .برای ت زج یه و تحلیل دادههای کمی و کیفی ،از تحلیل تماتیک و الگوریتم تحلیل ل

درروش  Smart-PLSاستفاده گردید .نتایج تحقیق منجر به شناسایی  4شاخص عمده ب و شزومآ ناریدم یرو هره
پرورش (فردی ،مدیریتی ،سازمانی و محیطی) و  20مقوله شد .نتایج نش داد نا

ص ب ره ههوری م ارید ننن با ا خاش ص ص
ص
خاش ص ص

ص محیطییی  0/1 20میییباشددد و درنتیجههه
فردی برابر  ،0/ 318شاخص مدیریتی  ،0/ 340شاخص س نامزا ییی  0/ 208و خاش ص ص
میتوان گفت این شاخصها بر بهرهوری مدیران آموزش و پرورش تأثیر معنادار و مثبتی دارند .مدل نهایی پژوهش نیز زز
از برازش مناسب برخوردار است.

شوپرورش.
كليد واژهها :بهره وری ،شاخص بهرهوری ،مدیران آموز 
دریا تف
1

مقاله99 13 /2/ 13 :

پذیرش مقاله99 13 /4/5 :

 -دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی ،واحد نیشابور ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نیشابور ،ایران

moghaddam13501350@gmail.com
2
 -استادیار مدیریت آموزشی ،واحد نیشابور ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نیشابور ،ایران (نویسنده مسئول)

moslemch2015@gmail.com
3
 استادیار مدیریت آموزشی ،دانشگاه حکیم سبزواری ،سبزوار ،ایران hassan_nodehi@yahoo.com4

 -استادیار مدیریت آموزشی ،واحد بردسکن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بردسکن ،ایران

akbari.180@gmail.com
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مقدمه

توسعه منابع انسانی و ا زف ایش بهرهوری بهعنوان یک ضرورت ،ج ته

ارتقای سطح زن گد ییی بشررر و

ش انسانننها ا هم راو ههه ه فد ییی واال ب ار ییی همههه دول تتتها ا و
ش و آس یا ش ش
پیریزی جوامع مرفهتر ،آرامش ش
ش در
ی نخس تتت کوشش ش
سازمانها تلقی میشود؛ بنابراین بدون تردید در نظام صنعتی متحول ام زور ی ی
ش آن ،یکییی از یارش ططط
ل م ثؤ ررر در افز یا ش ش
س تالششش در تعییننن عمل ل
شناخت مفاهیم ب ره ههوری و سپس س
ی نشاننن داده
ضروری برای تحقق رشد و توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی میباشد .تحقیقات ج ناه ی ی
که ارتباط مستقیم بین رشد و توسعه منابع انسانی و سطح بهرهوری وجود دارد (یونسی فر و مشرف
جوادی .)39 13 ،بهرهوری رمز حیات مستمر سازمانها و برپایی مؤسسات است .ام زور ههه ب ره ههوری
فراتر از یک معیار و شاخص اقتصادی است و بهعنوان یک رویکرد جامع یک فرهنگ و نگرشییی
نظام گرا و یک کلی از همه اجزا مطرح است .بهطوریکه میتواند هر یک از جنبههای اقتص یدا ، ،

اجتماعی و فرهنگی کشور ،سازمان و یا حتی افراد را تحت تأثیر قرار دهد (ما و لئو .) 2018 ،1یکی
صها است.
از راههای اندازهگیری بهرهوری ،استفاده از شاخ 

شاخص بهرهوری ،نسبت بین ح مج یا ارزش ستاندهها به ح مج یا ارزش یک ،چند یا تما ممم ع لماو ییی
ن
است که برای تولید آن ستانده مورداستفاده قرارگرفته است؛ یا بهعبارتدیگر ،هر نو ععع رابطههه بین ن

ستانده و داده که بهصورت نسبت باشد ،شاخص بهرهوری است (گوپت د و ا ییی .) 2010 ،2در تعیین ن
ن
شاخصهای مؤثر بر بهرهوری نظرات متفاوتی وجود دارد و هر یک از دانشمندان و صاحب ،نظران

عواملی را مشخص کردهاند .بهطور اجمال عوامل چون آموزش شغلی مستمر م ارید ننن و کارکن نا ،،
ارتقاء انگیزش میان کارکنان برای کار بهتررر و بیش رت  ،،ای اج ددد زمینههههاییی مناس ببب بهههطوررر ابتکاررر و
خالقیت مدیران و کارکنان ،برقراری نظام مناسب پرداخت مبتنی بر عملکرد و برقراری نظام تنبیه و
تشویق ،وجدان کاری و انضباط اجتماعی تحول در سیستم و روشها ،تقوی تتت حاکمی تتت و تسل ططط
سیاستهای سازمان بر امور و صرفهجویی بهعنوان وظیفه ملی در بهرهوری مؤثر است (اس ات ددد زاده،
ش خوددد نیازمنددد توجههه و دق تتت الزم بههه
شوپ رور ش ش
 .)7 38 1اما توجه به موضوع ب ره ههوری در آم زو ش ش
لها یی ی انس نا یی ی آن یعن یی ی م ارید نن ن اس تتت  .ب ار یی ی بهبو دد د ب ره هه هوری
مه ممم ت یر نن ن و م ترثؤ ری نن ن عام لل 

- Ma &Lio
- Gupta & Dey

1
2
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شوپرورش و بهرهوری ملی فراهم آوردن زمینههای بهبود و توسعه بهرهوری آنها ضروری و
آموز 
حیاتی است (برمر.)69 13 ،
آموزشوپرورش از ارکان م مه پیشر تف

کشورهاست چراکه پایهههها ا و ریشههههاییی تعل للیم و تربی ییت

نیروی انسانی خالق ،آموزشدیده و مسئولیتپذیر که س اک ننندار توس رت و هع قق قققی جامع زا دنتسه ه   
شوپرورش ضمن اینكههه
یشود (برمر .)69 13 ،بهرهوری در آموز 
ابتدا در این دستگاه شالودهریزی م 
سبب ا زف ایش کیفیت خ امد تتت آم شزو

ش
و پ رور ششش میییگ در د میق  ،تتتتت تما ممم دش ههی آن را ک ها ش ش

میدهد ،بازدهی سرمایه را نیز ا زف ایش داده و ارتقای استانداردهای زندگی را فراهم میییس زا ددد کههه
این دو از عوامل اصلی ایجاد ثروت ملی محسوب میشوند .ارتقای بهرهوری در آموزشوپ شرور
نهتنها به توسعه اقتصادی اجتماعی کمک میکند ،بلکه از طریق تربی ییت نی ییروی انساننی کارآم و د
شوپ رور ششش را در بهس زا ییی
خالق میتواند موجب اعتالی کشور گردد .اگر اهمیت و نقش آم زو ش ش
آینده جامعه بپذیریم ،بهناچار باید اهمیت مدیریت آموزشی را نیز زز قبوللل کرددد .درواقع ،،م یرید تتت
آموزشی بر اساس همان منطق گفتهشده ،نقش مهمی در شکوفایی نیروی انسانی جامعههه دارد .اگررر
مدیران آموزشی جامعه ،بهرهوری کافی را داشته باشند ،بدون تردید نظام آموزشی نیز از اثربخشی،
کارایی و درنتیجه بهرهوری باالیی برخوردار خواهد بود (رشیدی و رحیمیان.)49 13 ،
صه رهب یا هه هههوری م ید ررران ادارات
همانطور ک ند هب شهوژپ نیا دش رکذ ه ب لا خاش نیودت صصصصصصصصص صصصصصصصصص
آموزشوپرورش اس .ت یکی از دالیل اهمیت این پژوهش بررس خاش ی صص صصصه رهب یا هه هههوری اس .ت
تاکنون در خصوص مدلها و شاخصه رهب یا هه هههوری محقق الد حیضوت و نییبت هب یدایز نا یل      

1

ارتقای آن پرداختهاند که در ای م نایم ن ییی ییییت مشناد تاعلاطم هب ناو ن  یناد ا تسیامرتوس هلمجز رررررر ررررررر ،

اینسورث و اسمیت 2و هرسی و گلداسمیت 3اشاره کرد (دادجو و حائریان .)59 13 ،یک زا رگید ی   
شوپ و شرور
دالیل اهمیت این پژوهش همانطور که اشاره شد در نظر گرفتن منابع انسانی آم زو ش ش

ب خألا ص رادا ناریدم  ا تتتتت ای ب .تسا نامزاس ن هههههههه هه نظ رر ر مار اش لل ل ارز یرتدنمش نن ن س یامر هه هگ یراذ ، ،،
شوپ ور ر شش ش ساز دن هه ه
شوپ ور ر شش ش کشو رر ر اس تتت  .چراک هه ه آموز شش 
س یامر هه هگ راذ یی ی در بخ شش ش آموز شش 
زیرینترین بنا و پایهگذارترین عامل موفقیت در رشتهها و حرفهها در هررر جامعههه اس تتت  .بههه همین ن
ن
1

- Souter Meister
- Ainsworth & Smith
3
- Hersey & Goldsmith
2
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ی ملییی» موردتوجههه ق ار ررر گیرددد و آن را
ج ته  ،آموزشوپرورش باید بهعنوان نوعی «سرمایهگ راذ ی ی
باارزشترین سرمایهها بهحساب آورد که بالفطره در وجود انسانننها ا ذخیرهه و منجررر بههه ب ره ههوری
یشود (اعظم وزیری ،منصوری ،ادیبان و منصوری .) 1388 ،
م 
نياز به مدير تي

و رهبری در همهی زمینههای فعال تي

اجتماعی ،محسوس و حیاتی است از نیمقرننن

ش تغ اريي تتت
ش دس وخت ش ش
شوپ رور ش ش
ی بهههویژهه در نظا مممهاییی آم زو ش ش
اخير ،شیوههای م يريد تتت و رهبری ی
قابلمالحظهای شده است .هدف اساسی مدير تي

در آموزشوپرورش ،فراهم کردن زمينه مناس ببب

برای امر ياددهی و يادگيری و بهبود شرا طي رشد آموزشوپرورش در تمام زمینههاس تتت  .م يريد تتت
اثربخش و کارآمد میتواند به باال بردن رضا تي
استوار با والدين دانش آموزان ،خالق تي

شغلی معلمان از کار ،کاهش ا تف

تحصيلی ،پيوند

و نوآوری در برنامهریزیهای سازمانی و بسياری ديگر از

ش معتقدنددد کههه م اريد ننن آموزشییی
ش و پ رور ش ش
دگرگونیهای اساسی منتهی گردد .مس الوئ ننن آم زو ش ش
قادرند با بهرهگیری از دانش تخصصی ،تجربه شغلی و توانايی فردی روانی و مهارتهای اجتماعی
شوپ رور ششش
نقش اساسی در ارتقای اثربخشی سازمان ايفا نمايند (برمر .)69 13 ،بهرهوری در آم زو ش ش
از دو جنبه اهمیت دارد .یکی بهرهوری در نظام وزارت آموزشوپرورش کشور (بهرهوری درونی)
و دیگری نقش مؤثر آموزشوپرورش برا زف ایش بهرهوری سایر سازمانها و بخشهاییی کشوررر کههه
درنتیجه بهرهوری ملی و درازمدت حاصل میشوند .در نظام آموزش کشوررر امررر انتخاببب م يد ررر و
شرا طي مربوط به آن از اهم تي
کيف تي

خاصی برخوردار است .ز ري اا با ا انتخ اريدم با نن ننن شايستههه میییت او ننن

شبینییی نموددد
خروجی این سازمان که همانا ا زف ایش منابع انسانی بهرهور در جامعه است پیش ش

(رشیدی و رحیمیان .)49 13 ،در کشور ما نیز تالش برای بهبود و ارتقای بهرهوری از یک انتخاببب
فراتر رفته و عم ًالًال به یک ضرورت تبدیلشده است .با درك این واقعیت که در برنامههه دوم توسعههه
اقتصادی و اجتماعی کشور بهطور مستقیم در قالب تبصره  ، 35مسئله ا زف ایش ب ره ههوری موردتوجههه
خاص سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی قرارگرفته است و به دستگاههای دولتییی اج زا ههه داده
شد بخشی از اعتبارات جاری خود را به ام وبهب ر دد ددد ب ره ههوری اختصاصصص دهند  ...در برنام راهچ ه ممممم
توسعه پیشبینیشده بود که ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی بر اساس شاخصهاییی ب ره ههوری
آنها انجام شود .طی برنامه چهارم توسعه نرخ رشد  8درصد پیشبینیشده بود که  2/5درص آ د ننن
باید از طریق بهرهوری به دست میآمد اما در طول برنامه چ راه ممم توس هع  ،،رهب صخاش هه هههوری کل ل
ل
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عوامل تولید بهطور متوسط ساالنه  0/1درصد کاهشیافته است .لذا این امر بیشتر از پیش احس سا
میشود تا برای مدیران بخش نظام آموزش کشور شاخصهایی تدوین شود تا با بهوسیله آن بت ناو
شوپرورش مورد ارزیابی قرار بگیرد (مختاری و میرزایی.)69 13 ،
میزان بهرهوری مدیران آموز 

ماهشواری ) 2017 ( 1در پژوهشی به تالش برای ارائه چارچوبی مفهومی از بهرهوری ماش للل معنییی و
اهمیت بهرهوری ،تفاوت بهرهوری با تولید ،اندازهگیری بهرهوری و عوامل مؤثر بر آن و روشهای
بهبود بهرهوری پرداخت .او عوامل انسانی بهرهوری را به دودسته توانایی برای کار و تمایل به کاررر
تقسیم میکند .توانایی برای کار شامل شایستگی و استعداد کارگران و مدیران میباشد که بهوسیله
آموزش ،تجربه و استعداد کنترل میشود و تمایل به کار به انگیزه و روحیه کارکنان گفته میشود.
زارع پور و نصراللهی (  ) 2017پژوهشی بامنظور اولویتبندی عوامل مؤثر بر بهرهوری منابع انس نا ييي
با استفاده از تکنیکهای تصمیمگیری چند معياره در شرکت آب و فاضالب قزوين انجام دادهاند.
نت يا ججج نشا نن ن داد ک هه ه پاس خخ خدهن اگد نن ن عوام لل ل شخص ييي را در افز يا شش ش ب ره هه هوری ب رر ر اسا سس س مد لل ل
تصمیمگیری چند معياره بهعنوان مؤثرترین عامل برا زف ایش بهرهوری در نظر گرفتهههانددد و میییت او ننن
نتیجه گر تف

ی
ی و خ نا ی ی
ی ایفا ا میییکنددد.ها مش ی ی
که این عامل نقش مهمییی در ب ره ههوری من با ععع انس نا ی ی

(  ) 2017در پژوهش خود به شناخت عوامل مؤثر بر بهرهوری نی ور ییی انس نا ییی بررر اساسسس مدللل ک نا ووو
پرداختهاند .درمجموع ،نتایج بهدستآمده ثابت میکند که  15مورد از  11مورد متوجه یکبعدییی
هستند 2 ،مورد بیتفاوت هستند و  2عامل جذاب هستند .ارزیابی عملکرددد کارکن نا  ،،شایس گت ییی و
بازخورد عملکرد نخستین ،دومین و سومین اولویت اس تتت  .اکرش ررر و تاتیکنداا ) 2016 ( 2سیییوپن ججج

عامل م مه مربوط به بهرهوری نیروی کار را شناسایی و در هش تتت گ ور ههه روانی ، ،تجربه ،،خ یجرا ، ،

سرمایه ،فیزیکی ،زمان و ح مج کار ،نظارت و رهبری و ایمنی طبقهبن ندرک ید دد ددد.هانایشا ا) 2016 ( 3
در پژوهشی به بررسی اثر تعهد کاری بر بهرهوری کارکنان در بخش آموزش عالی پرداختنه است.
نتایج پژوهش نشان داده که تعهد کاری اثر مثبت و معناداری بر بهرهوری کارکنان داش تتت  .ع وال ههه
بر این ،این پژوهش شواهدی مبنی بر اینکه همه ابعاد تعهد کاری ازجمله انرژی ،ازخودگذشتگی
(فداکاری) و جذب (غرق در کار شدن) اثرات مثبت قابلتوجهی بر بهرهوری کارکنان دارد ،ارائه
1

- Maheshwari
- Sherekar & Tatikonda
3
- Hanaysha
2

031

فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی /سال سیزدهم /شماره چهارم /زمستان 89 13

داد .حقیقتیان و عزتی (  ) 2015نیز به بررسی عوامل مؤثر بر بهرهوری منابع انسانی پرداختهاند .نت یا ججج
نشان داده است که متغیرهایی مانند روابط شخصی ،آموزش ،دانش و مهارت ،مزایا ،تجربه کاری،
تمایل به کار ،استفاده از روش مناسب تنبیه و تشویق م نارید  ،،میزاننن مش کرا تتت در تص یم ممم گی یر ، ،
ل و اس لالقت  ، ،رابطههه
استانداردهای ارزیابی ،ارتباط صمیمانه با مدیران ،امنی تتت لغش ییی و آزادی عمل ل
مستقیم و معنیداری با بهرهوری دارند .مدزلی و جبوررری (  ) 2009بررر اساسسس نظررر خبرگاننن عوامل ل
ل
یشده است که از بین آنها و بر
مؤثر بر بهرهوری را شناسایی نمودهاند که تعداد  34فاکتور شناسای 
اساس میزان تأثیرگذاری و اولویتبندی مطابق نظر خبرگان  5فاکتور اصلی کنت لر  ، ،برنامهههری ییزی،
انگیزه ،ایمنی و توقفهای کاری انتخاب گردیده است 6 .فاکتور غیر اصلییی نیز زز یغت لماش ی تار ،،، ،،
اندازه پروژه ،ارتباطات ،آموزش ،تکنولوژی س خا تتت و طراحی ، ،تح تتت عن او ننن فاکتورهاییی دیگررر
موردبررسی قرارگرفته است .در الگو پیشنهادی اثرات  6فاکتور مؤثر بر بهرهوری بر روی یکدیگر
و نهایتًاًا بر روی بهرهوری شبیهسازیشده است .روابط بین فاکتورهاییی م رثؤ  ،،از طریققق نظررر و وزن
ن ترتی ببب محاسبههه و لحا ظظظ
اعالمی توسط خبرگان و میزان تأثیرشان بر روی بهرهوری نیز زز بههه همین ن
گردیده است .درنهایت میزان اثرگذاری هر عامل و همچنین اثر همزمان آنها ا بررر روی ب ره ههوری
آنالیز شده اس .ت
برمر (  )69 13پژوهشی با عنوان تدوین شاخصهای بهرهوری در آموزشوپرورش منطقه انزل استان
آذربایجان غربی در سال تحصیلی  69 13 -59 13انجام دادهاند .نتایج پژوهش نشاننن داده اس تتت کههه
عوامل سازمانی بیشترین تأثیر را بر بهرهوری نیروی انسانی داشته است .دادجو و حائریان (  )59 13به
شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر ب ره ههوری نی ور ییی انس نا ییی در راس ات ییی اه اد ففف اس یژتارت ککک
سازمان (مطالعه موردی :دانشگاه صنعتی سجاد) پرداختهاند .نتایج نش هک تسا هداد نا      7خاش صصص
آموزش و توانمندسازی ،ارتقاء شغلی ،بازخور ،انگیزش ،جایگاه شغل ،قوانین و مقررات باالسری ی
ی
و خالقیت و نوآوری ازنظر کارکنان دانشگاه دارای میانگینی پایینتر از نمره متوسط بودند .در بین
خاش صص صها یی ی موردبررسی  ، ،،ازنظررر م ارید نن ن و ص حا ببب نظ نار  ، ،،خاش صص صها یی ی رهب یر  ، ،،آموز شش ش و
ش یلغش  ، ،وض یع تتت
توانمندسازی و رقابت سازمانی به ترتیب باالترین اولویت و شاخصهای چ لا ش ش
یو
جسمانی و روحی و نگرش پایینترین اولویت را در بیننن خاش صصصها ا دا نتش ددد .جش ا یع  ، ،جم لا ی ی
ل م ثؤ ررر بررر ب ره هههوری نی ور ییی انس نا ییی پرداختهههانددد.
منطقی (  )59 13در پژوهشییی بههه شناس یا ییی عوامل ل
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متغیرهای این پژوهش پس از شناسایی در چهار عامل :توانمند ساز ،مدیریت ،انگیزاننده سازمانی و
ی ارائههه دش هه اس تتت  .رکش ییی
امکانات ،طبقهبندی و سپس روابط بین آنها ا تعری ففف و مدللل مف موه ی ی
(  )59 13در پژوهشی به ارائه مدل بهرهوری نیروی انسانی مبتنی بر روش ساختاری تفسیری پرداخته
است .وی شاخصهایی شامل -1توانمندسازی کارکنان  -2انگیزش  -3عادالنه بودن پاداشها ا -4
دوسویه بودن ارتباطات سازمانی  -5آموزش کارکنان  -6حسننن رواب ططط بیننن م ید ررر و کارکناننن -7
ثبات کارکنان  -8رفتار عادالنه  -9فرهنگ سازمان  - 10قدردانی برای انجام کاررر  - 11مس یلوئ تتت
زف اینده  - 21سابقه و تجربههه  - 13دی اگد ههه بلنددد م یرید تتت  - 14روشهاییی بهینههه ان اج ممم کاررر - 15
ل م ثؤ ررر بررر
رضایت شغلی تدوین کرده است .حسین پور (  )39 13پژوهشی بهههمنظوررر بررسییی عوامل ل
بهرهوری کارکنان آموزشوپرورش هش ر شاهرود انجام داده است .یافتههای پژوهش نشان میدهد
ی بررر ب ره هههوری کارکناننن
ش و فن روا ی ی
که متغیرهای فرهنگ ،ساختار ،سبک م تیرید  ، ،ارزش ،نگرش ش
ی وجوددد دارنددد .ر ایمیحر و یدیش نن ننن ( )49 13
آموزشوپرورش هش ر شاهرود تأثیر مثبت و معن رادا ی ی
پژوهشی باهدف بررسی رابطه ویژگیهای شغلی و فرهنگی با بهرهوری نیروی انسانی در کارمندان
آموزشوپرورش هش رستان تربتحیدریه انجام دادهاند .نتایج نشان داده کههه ویژگیییهاییی لغش ییی و
فرهنگسازمانی با بهرهوری نیروی انسانی رابطه مثبت و معنادار دارند .همچنین یافتهههها ا نشاننن داده
ن رابطههه و ب روخزا ددد
که از بین ویژگیهای شغلی دو ویژگی هویت وظیفه و تن راهم عو تتتتت بیش یرت ن ن
ن ویژگیییه یا
کمترین میزان رابطه را با بهرهوری نیروی انسانی دارنددد .از بین ن

فرهنگییی نیز زز رواب ططط

اجتماعی بیشترین میزان رابطه را با بهرهوری دارا بود .مطیع دوست ،نظ ممم سودرشب و رف تتتتت ( ،)39 13

ی با ا تأکیددد بررر
در پژوهشی توصیفی – تحلیلی با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر بهرهوری منابع انس نا ی ی
ی
نقش سرمایه فکري و عوامل محیطی – مکانی ،پنج عامل اصلییی م ثؤ ررر بررر ب ره ههوری من با ععع انس نا ی ی
ی اولیههه و ثانویه،،
کاربریهای آموزشی شناسایی کرده اند که به ترتیب عبارتاند از :سرمایه انس نا ی ی
سرمایه ساختاري ،عوامل محیطی – مکانی و سرمایهی ارتباطی .از ترکیب عوامل اول ،دوم ،سوم و
ی
ل محیطی – مک نا ی ی
ل چ راه ممم نیز زز عامل ل
ل مییی وش ددد و عامل ل
پن مج مجموعًاًا عامل سرمایه فکري حاصل ل

ل م رثؤ
ن عوامل ل
ی بهههعن او ننن مه ممم ت یر ن ن
میباشد .درنتیجه عامل سرمایه فکري و عامل محیطی – مک نا ی ی

صهایی ی مثؤ رر ر در س جن شش ش
شناسیاییی ندش ددد .جبارر ر زاده ( )2931پژوهشییی باهدفف ف شناس یاییی خاش صص 
بهره وری کارکنان ،مطالعه موردي بازرسی کل ناجا انجام داده است .نتایج نشان داد كه چهار بعددد
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یباشد .این
كارا يي  ،اثربخشي ،تعهد و همكاري و حل مسئله در بهرهوری نيروي انساني تأثيرگذار م 
ی عملکرددد
تحقیق میتواند در توسعه سامانههای سنجش بهرهوری کمک زیادی كنددد و در ارزی با ی ی
سازمانی مورداستفاده قرار گیرد .عزیزی و شفیعی رودپشتی (  )19 13در پژوهشی كاربرد مدل كانو
ش موردبررسییی ق ار ررر
شوپ رور ش ش
بهمنظور شناسا يي عوامل مؤثر بر بهبود بهرهوری م اريد ننن زن آم زو ش ش
ی دش ههه بهههعن او ننن
داده است .نتا جي بهدستآمده از اين پژوهش نشاننن میییدهددد از  23مؤلفههه شناس یا ی ی
مؤلفههای مؤثر بر بهرهوری مديران زن 1 ،مؤلفه الزامي 16 ، ،مؤلفههه ی کککبعدییی و  3مؤلفههه ج اذ ببب
ی م یرید تتت
ش الگوییی مف موه ی ی
ف س جن ش ش
هستند .طاهری ،گلدهان و س دی ییی (  )09 13پژوهشییی باهدف ف
شوپ ور ر شش ش راف سس س در راس ات یی ی اس ارقت ررر م رید ی تتت
ب ره هه هوری از دی اگد هه ه کارکنا نن ن ساز ام نن ن آموز شش 
بهرهوری در آن سازمان در سال تحصیلی  98- 88ان اج ممم دادهانددد .بررر اساسسس نت يا ججج بهههدس تتتآم هد ،،
ل م ثؤ ررر بررر
کلیهی متغيرها همبس گت ييي مثب تتت و معن رادا ييي با ا بهررر ه وري دا نتش ددد و همگ ييي از عوامل ل
ل گروه ييي و جل ببب
ل تفكررر منطقي ، ،عوامل ل
بهرهوری كاركنان بودند .همچنین مشخصصص شددد عوامل ل
رضا تي

مراجعين توانا يي پیشبینی بهرهوری رادارند.

نتایج این پژوهش میتواند در سطح کالن و همچن رد و درخ حطس رد نی و تارادا

امزاس نننن نننننه یا

یتوان یرایعم د   
شوپرورش در کشور مورداستفاده قرار گیرد و م 
مناطق و بخشهای مختلف آموز 
ی ت و ا ند
برای ارزیابی فعالیت مدیران و بهرهوری آنان قرار گیرد .همانطور که گفته شد این نتایج م 
شه یا
شوپرورش تأثیر مستقیمی بر ب ره ه هوری س خب ریا شش شش
عالوه بر بهبود بهرهوری درونی در آموز 
ن
ش پ یا ین ن
شوپ رور ش ش
یدهد کههه ت ار ززز ب ره ه هوری در آم زو ش ش
یها نشان م 
م مه کشور خواهد دا .تش بررس 
اس تتت

شوپ ور ر شش ش کشو رر ر نی زز از همی نن ن کاست یی ی نشئ تتت
و بیش یرت نن ن مش الک تتت آموز شش 

م یی یگیر دد د.

بهعبارتدیگر ،امروزه آموزشوپرورش س مه قابلتوجهی از بودجه هر کشور را به خود اختصاصصص
داده و با توجه به اهمیت و نقش آن ،بهخصوص در بعدهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی
شهاییی اساسییی ص رو تتت
جامعه ،ضروری است بهمنظور بهتر کردن کیفیت آموزشوپ شرور  ، ،کنش ش
گیرد و از هدر رفتن سرمایههای انسانی و مادی جلوگیری شود .اگر م ارید ننن آموزشییی هررر جامعههه
بهرهوری کافی را داشته باشند و در ج ته

شناخت همه عوامل مؤثر در تربیت و اداره س امزا نننه و ا

ادارات و ایجاد محیط آموزشی با زیردستان خود ارتباط متقابل برقرار کنند ،،با ا با الالال ب در ننن روحیههه
فهای سازمان را با صرف منابع
معلمان و ایجاد انگیزه کار و فعالیت در آنها ،قادر خواهند بود هد 
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ش دهنددد .در ایننن ص ترو  ،،نظا ممم
کمتر و کیفیت بهتر تحقق بخشند و ب ره ههوری آموزشییی را افز یا ش ش
صه رهب یا هه هههوری
آموزشی نیز از بهرهوری بیشتری برخوردار خواهددد دش ؛؛ بن خاش نیودت نیاربا صصص صصص
نیروی انسانی بهخصوص در بخش مدیریت و بهک را گگگیری ای خاش ن صص صصصه ومآ رد ا ز شش شششوپ شرور
توسط مدیران و کارکنان قدرت تولید نیروی کار را ا زف ایش داده موجب میشود تا ا باع جیا ث ا دد ددد
انسجام و ثبات در مصرف ،پ یدج هفسلف شریذ د  ،،،، ،،،ح این فذ ز هوبنا یسرزاب هب   ،،،،،، ،،،،،متک ندرکن ی   
فعالیتها به هزینه ،بهبود مستمر و پیوسته ،نهادینه کردن آموزش ضمن کار ،نهادینه کردن رهبری،
شه اا ای ساز ینام  ، ،،ح  شاخرپ فذ وووو و
ح سرت و هرهلد فذ  ، ،،،،،،در ه خب نیب عناوم نتسکش م شششششششششش شش
نصیحتگری ،حذف استانداردهای کار ،تشویق افراد خواه ریگدای نا ی تراهم   ،،،، ،،،ن اه دددین ک ندر
برنامهای محکم برای یادگیری و خود بهسازی و همه را به کار درزمینه تغییر واداشتن شود.
سواالت تحقیق

 .1برای ارزیابی میزان بهرهوری مدیران آموزشوپرورش چه شاخصهایی میتوان تدوین نمود؟
ش
ش و پرورش از ب زار ش ش
 .2آیا مدل ارائهشده بر اساس شاخصهای بهرهوری مدیران ادارات آموز 
کافی برخوردار است؟
روش تحقیق

تحقیق حاضر ،ازنظر هدف توسعه طبقهبندی میشود زیرابه دنبال شناسایی شاخصهاییی ب ره هههوری

مدیران ادارات آموزشوپرورش استان خراسان رضوی است .همچنین ،این تحقیق ازنظر چگونگی
گردآوری دادههای موردنیاز ،در گروه تحقیق آمیخته اکتشافی است و دارای طرح آمیخته ب دو ههه و
ل دادههاییی کیفییی
در دو فاز کّمّمی و کیفی انجام شده است .در فاز کیفی ،بر اساسسس ت زج یهههوتحلیل ل
حاصللل از مص بحا هه ه نیمههه س تفایراتخا هه ه بااا خبرگانن ن م رید ی تتت

آموز یش  ، ،،اس یتا دد د دانشاگ هه ه و تحلیللل

مصاحبهها با استفاده از رویکرد تحلیل محتوا و درعینحال مطابق آنها با مب نا ییی نظ یر  ، ،طبققق نظررر
ی دش ههه اس تتت  .در اف ززز
ش شناس یا ی ی
شوپ رور ش ش
مشارکتکنندگان ،شاخصهای بهرهوری مدیران آم زو ش ش
ش طراحییی
ی پ هوژ ش ش
کّمّمی ،با استفاده از ابزار پرسشنامه دادهها استخراج و مدللل مف موه ی ی

دش هه اس تتت .

جامعه آماری پژوهش در مرحله کیفی شامل اساتید و خبرگان آشنا به موضوع بهرهوری میباشند.
در این مرحله از روش نمونهگیری هدفمند استفاده شد و  13نفر از اساتید و خبرگان بهعنوان نمونه
ل مص بحا ههه ان اج ممم
آماری انتخاب شدند که با هفت نفر بهصورت حضوری و شش نفر تلفنی و ایمیل ل
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ش خراساننن رضوییی
شد .در فاز کّمّمی پژوهش ،جامعه آماری شامل مدیران ادارات آموزشوپ رور ش ش
است که تعداد آنها  48نفر بود .در این مرحله از روش نمونهگیری سرشماری استفاده شده اس تتت .
همچنی نن ن ب ار یی ی جم ععع آوری اطالعا تتت از ابزا رر ر پرسش مان هه ه اس دافت هه ه ش دد د .پرسش مان هه های در زمین هه ه
شاخصهای بهرهوری مدیران ادارات آموزشوپ شرور  ، ،با ا اس دافت ههه از پیش نی ههه پ هوژ ششش و نظ ار تتت
خبرگان در ح زو هه م یرید تتت آموزشییی طراحییی شددد .ایننن پرسش مان ههه از نو ععع بستههه پاسخخخ هم ار ههه با ا
دستورالعمل و نامه همراه تنظیم شد و شامل  90گویه و  4مؤلفه که بر اساسسس طی ففف پن ججج گزینهههای
لیکرت از یک (کام ًالًال مخالفم) تا پنج (کام ًالًال موافقم) تنظیم گردید .برای بررسی روایییی در بخش ش
ش
کیفییی از روش باز روخ دد د مش کرا تتت کنن اگد نن ن اس دافت هه ه شددد .ایننن روش مبتنییی بررر ارائههه تفس هری اا ا و
تحلیلهای محقق به مشارکتکنندگان در حین انجام مصاحبه ،برای اصالح و ویرایش مواردی که
توسط پژوهشگر بد مهف شدهاند ،میباشد؛ و در بخش کّمّمی نیز زز روایییی س زا ههه با ا اس دافت ههه از تحلیل ل
ل
عاملی تائیدی مورد بررسی قرار گر تف .

یافتهها

ش چههه
سؤال اول پژوهش :برای ارزیابی میزان بهرهوری مدیران آموزشوپر رو ش ش

یتوان تدوین نمود؟
صهایی م 
شاخ 

برای پاسخگویی به این سؤال ،از روش تحلیل تماتیک اس دافت ههه شددد .ب ار ییی رس دی ننن بههه پاسخخخ ایننن

ل ق ار ررر
سؤال ،دادههای حاصل از مصاحبه با  13نفر از خبرگان آشنا به موضوع پژوهش مورد تحلیل ل
ح بههه ا ابش ععع
گر تف  .اگرچه دادههای حاصل از مصاحبه ،از نفر  10به بعد تکراری بوده و بهههاص الط ح ح
نظری رسیده بودند ،اما برای اطمینان بیشتر این مصاحبهها تا نفر  13ادامه یا تف  .در تحلیل تماتیک،
ش ابتداا بهههص رو تتت پ ارگارا ففف بههه
دادههای حاصل از مصاحبه با خبرگان آ نش اا بههه موضو ععع پ هوژ ش ش
پاراگراف کدگذاری شدند .سپس در سه مرحله نسبت به تولید مف یها ممم اولیههه اق اد ممم شددد .ت ممم هاییی
ش را
اصلی (مقو تال عمده) ،مفاهیم و ریز زز مف یها ممم بهههدس تتت آمدهه در پاسخخخ بههه س اؤ للل اول پ هوژ ش ش
ل با الالال را بهههاختصاررر
ی مراحل ل
میتوان بهصورت خالصه در جدول  1مشاهده نمود .این جدول تم ما ی ی
یدهد.
نشانم 
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جدول  .1نحوۀ شکلگیری تم اصلی بهدستآمده از تحلیل تماتیک
مقوله اصلی
مدیران ادارات

آموزشوپرورش

شاخصهای بهرهوری

مقوله عمده

مفاهیم ثانویه

صهای فردی
شا خ 

تپذیری  )7سالمتی
 )1تجربه و تحصیالت )2تفکر خالق  )3توانایی حل مسئله )4اعتبار مدیر )5تعهد  )6روحیه رقاب 

صهای مدیریتی
شا خ 

)1سبک رهبری  )2تیم سازی  )3مدیریت دانش  )4ارزیابی و بازخورد  )5مدیریت زمان

صهای سازمانی
شا خ 

)1حمایت سازمانی )2ساختار سازمانی  )3قوانین و مقررات  )4فناوری اطالعات

صهای محیطی
شا خ 

گسازمانی  )3تعامالت اجتماعی )4عوامل انگی شز ی
)1محیط سازمان )2فرهن 

در مرحلۀ اول تعداد  90مفهوم از مصاحبه با خبرگ دش جارختسا نا  .یا  نننن ننننن مف یها ممم در مرحل ۀۀۀ دوم،
ج ته

ی هک دندش   
انسجام بیشتر و تحلیل و تفسیر بهتررر در قال ببب  20مف وه ممم انتزاعیییتررر کدگ راذ ی ی

عبارت بودند از  .1تجربه و تحصیالت  .2تفکر خالق  .3توان یا ی لح     مس هلئ  .4اعتب را  .5تع ده .6
رقابتپذیری  .7سالمتی  .8سبک رهبری  .9تیم سازی  . 10مدیریت دانش  . 11ارزیابی و ب دروخزا
 .21مدیریت زمان  . 13حمایت سازمانی  . 14س اس راتخا ز ینام   

 . 15ق تاررقم و نیناو

 . 16فن یروا

اطالعات  .71محیط سازمان  . 18فرهنگسازمانی  . 19تعامالت اجتماعععی  . 20عوام د .یشزیگنا ل رر ررر
مرحلۀ سوم 20 ،مفهوم تولیدشده در فرایندها کدگذاری ثانویههه در قال ببب  4مقول ۀۀۀ عمدههه ( ،یدرف
مدیریتی ،سازمانی و محیطی) و یک مقوله اصلی یا تم ،طبقهبندی ندش ددد .ایننن مقولههه اصلییی (ت ممم )
ل ق ار ررر دارد و عب را تتت اس تتت از:
ازنظر انتزاعی بودن در سطح باالتری نسب تتت بههه مف یها ممم مرحل ۀۀۀ قبل ل
شوپ رور ششش .در فراین هد اا طبقهههبندییی و کدگ راذ ی ی
ی
شاخصهای ب ره ههوری م ارید ننن ادارات آم زو ش ش
مفاهیم ،ممکن است بین مفاهیم تشابه لغوی وجود داشته باشد یا اینکه بتوان مفهوم را در دو یا چند
ی طبیعییی
ل دادههاییی کیفی ، ،امری ی
طبقهبندی قرارداد .به وجود آمدن چنین مسائلی در ت زج یهوتحلیل ل
است .ازنظر روششناسی تحلیل تماتیک ،تشابه لغوی بین برخی مفاهیم و مقولههای بهدس تتتآمدههه
ایرادی ندارد .یک مفهوم را میتوان بر اساس نزدیکترین ارتباطی که با هرکدام از تمهای اصلییی
دارد طبقهبندی نمود.

ی بهرهههوری م ارید ننن
سؤال دوم پژوهش :آیا مدل ارائه شده بر اساس شاخصهای ی
ادارات آموزشو پرورش از برازش کافی برخوردار است؟

ح زیررر
برای آزمون مدل مفهومی پژوهش ،از الگوریتم تحلیل مدلها درروش  Smart-PLSبه رش ح ح

استفاده و تحلیلهای الزم در سه بخش  )1برازش مدلهای اندازهگیری )2 ،برازش مدل س راتخا ی ی
ی
و  )3برازش کلی مدل (اندازهگیری و ساختاری) انجامشده است .بهاینترتیب که ابت اد  ،،از صح تتت
روابط موجود در مدلهای اندازهگیری با استفاده از معیارهای پایایی و روایی اطمینان حاصل کرده
و سپس به بررسی و تفسیر روابط موجود در بخش ساختاری پرداخته و در مرحله پایانی نیز برازش

631

فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی /سال سیزدهم /شماره چهارم /زمستان 89 13

کلی مدل پژوهش بررسیشده است .الزم به توضیح است م مه ترین دلیل برتری روش  PLSنسب تتت
به سایر روشها ،نمونههای کوچ ککک و دادههاییی غیرفرماللل ذکر دش هه اس تتت (داوودی و رض ،هدازا
.)2931

لهای اندازهگیری
بخش اول :برازش مد 

ش اس تتت  .ابتداا روایییی
برازش مدلهای اندازهگیری شامل بررسی پایایی و روایی سازههاییی پ هوژ ش ش
سازه مربوط به ابعاد بهرهوری مدیران ادارات آموزشوپرورش پرداختهشده اس تتت  .جه تتت بررسییی
روایی سازه تحلیل عاملی تأییدی مورداستفاده قرارگرفته است .این مدل مبتنییی بررر اطالعا تتت پیش ش
ش
ی) ،ابتداا بایددد تحلیل ل
ل
تجربی درباره ساختار دادههاست و قبل از انجام تحلیل مسیر (مدللل س راتخا ی ی
عاملی تأییدی (مدل اندازهگیری) انجام شود در تحلیل عاملی تائیدی هر چههه میزاننن باررر ع لما ییی بههه
ی با ا
عدد یک نزدیکتر باشد درواقع گویای این مسئله است که سؤا تال پرسشنامه ارتباط قویتری ی
ن س اؤ للل
متغیرهای مکنون دارند و اگر میزان بار عاملی صفررر باشددد ایننن بههه معناییی عد ممم ارتبا ططط بین ن
ی س اؤ للل
س ب دو ننن جه تتت اثرگ راذ ی ی
پرسشنامه با متغیر مکنون است .بار عاملی منفی به معناییی معکوس س
گتر از  0/4باشد
پرسشنامه بر متغیر مکنون است .در تحلیل عاملی تائیدی مقادیر بار عاملی باید بزر 
(چین ) 2003 ،و همچنین اگر مقادیر تی ( )t-valueبزرگتر از  1/ 96یا کوچکتر از  -1/ 96باشند،
در سطح اطمینان  % 95نشانگرها ساختارهای عاملی مناسبی را ج ته

اندازهگیری ابعاددد موردمطالعههه

ل ع لما ییی تائیدییی و بررسییی ض یار ببب
در مدل تحقیق فراهم میکنند .بر اساس نتا جي حاصل از تحلیل ل
بارهای عاملی نشان میدهد در بین تمام س تالاؤ  ،،س الاؤ تتت (  ) 90 ، 88 ، 87 ، 86 ، 83 ، 70 ، 60دارای
بار عاملی کمتر از  0/4میباشند و بقیه نشانگرهای سازههای موردمطالعه به دليل بيشتر بودن مق اد ررر
آماره  tاز  1/ 96و ن زي بيشتر بودن مقادير بارهاي ع لما ييي از  ،0/4از اهمي تتت الزم ب ار ييي ان زاد هههگیری ی
ی
سازههای خود برخوردار هستند .لذا سؤا تال مذکور حذفشده و با بررسی مجدد بارهاییی ع لما ییی
اصالح شد.

1

ل و الرکررر ب ار ییی بررسییی پای یا ی
پایایی آزمون بهدقت اندازهگیری و ثبات آن مربوط است .فورنل ل

سازهها سه مالک را پیشنهاد میکنند :الف) پایایی هریک از گویهها ،ب) پایایی ترکیبییی 2هری ککک

- Fornell & Larcker
- Reliability Composite.

1
2
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ق الگ تیرو ممم
از سازهها و ج) میانگین واریانس استخراجشده .1مط با ق ق

لها ا درروش PLS-
ل مدل ل
تحلیل ل

 SEMبرای بررسی برازش مدلهای اندازهگیری سه معیار پای یا ی ، ،روایییی همگراا و روایییی واگراا
لشده است:
استفاده و نتایج زیر حاص 

جدول  .2نتایج پایایی و روایی همگرا گویهها

متغیرها

آلفای کرونباخ

ضریب پایایی مرکب ()CR

روایی همگرا ()AVE

شاخص فردی

0/976

0/980

0/874

0/980

0/985

0/928

0/944

0/959

0/855

0/777

0/858

0/615

شاخص مدیریتی
شاخص سازمانی
شاخص محیطی

ب
آلفای کرونباخ معیار کالسیک برای سنجش پایایی و شاخص ارزیابی پای راد ییی درونییی محسوب ب
میشود .پایداری درونی نشانگر میزان همبستگی یک سازه و شاخصهای مربوط بههه آن اس تتت  .در
مورد متغیرهای با تعداد سؤالهای کم ،مقدار ضریب آلفای  0/6بهعنوان س حر ددد ض یر ببب معرفییی و
باالتر از  0/7نشانگر پایایی قابلقبول است .برای تعیین پایایی هریک از سازهها عالوه بر معیار سنتی
آلفای کرونباخ از معیار مدرنتر پایایی ترکیبی استفاده میکنند .برتری این معیار نسبت بههه ض یر ببب
ی
ی س زا ههها ا نههه بهههص رو تتت مطلققق بلکههه با ا توجههه بههه همبس گت ی ی
آلفای کرونباخ این است کههه پای یا ی ی
سازههایشان با یکدیگر محاسبه میشود .برای سنجش بهتر پایایی هردو معیار بهههک دربرا ههه مییی وش ددد.
ی درونییی مناس ببب ب ار ییی مدلللهاییی
مقدار پایایی ترکیبی باالی  0/7برای هر سازه ،نشاننن از پای راد ی ی
اندازهگیری داشته و مقدار کمتر از  0/6عدم وجود پایایی را نشان میدهد .با توجه به اینکه آلف یا
کرونباخ و ضریب پایایی مرک ا رتشیب همانشسرپ یاهریغتم یمامت رد ب ز        0/7میییبا نیاربانب دش   
یتوان گفت پایایی برقرار است.
م 
روایی همگرا به این اصل برمیگردد که شاخصهای هر سازه با یکدیگر همبستگی زی دا ییی دا تش ههه
باشند .برای اعتبار همگرایی از معیار  AVEاستفاده می شود مقدار این ضریب از  0تا  1متغیر اس تتت
که مقادیر باالتر از  0/5پذیرفته میشود .نتایج بهدستآمده از روایی همگرا بی گنا ررر ایننن اس تتت کههه
ش
ش ب زار ش ش
ن معیاررر س جن ش ش
شاخصهای هر سازه با یکدیگر همبستگی زی دا ییی دارا میییبا نش ددد .س یمو ن ن
لو
مدلهای اندازهگیری در تحلیلهای  ،PLSروایی واگرا است که با روش بارهاییی ع لما ییی متقابل ل
ل الرکررر بررسییی مییی وش دد د .روای دوجو رگنایب ،ارگاو ی گتسبمه یییییییی یییه نیب یئزج یا      
روش فورنل ل
)- Average Variance Extracted (AVE

1
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شاخصهای یک سازه و شاخصهای سازههای دیگر میییبا م هک دش ییی ییییبایست

ریداقم مود هشیر    

 AVEهر سازه ،بزرگتر از مقادیر همبستگی آن سازه با سازههای دیگر باشد .ردیفهای ماتریس
ش تعلققق دارد.
بارهای عاملی متقابل به شاخصها ا و س وت نننهاییی آن نیز زز بههه س زا ههههاییی مدللل پ هوژ ش ش
مقادیری که درون خانههای این ماتریس جای دارند ،بیانگر میزان همبستگی شاخصها با س زا هههها
هستند.

جدول  .3ماتریس همبستگی و بررسی روایی واگرا
سازه

شاخص سازمانی

شاخص فردی

شاخص محیطی

شاخص مدیریتی

شاخص سازمانی

0/925

****

****

****

شاخص فردی

0/856

0/935

*****

****

شاخص محیطی

0/846

0/688

0/784

****

شاخص مدیریتی

0/871

0/903

0/707

0/963

همانطور که در جدول  3مشخص است ازآنجاییکه جذر  AVEمربوط بههه هررر س زا ههه (متغیره یا
مکنون) در پژوهش حاضر که در خانههای موجود در قطر اصلی ماتریس قرارگرفتهاند ،،از مق راد
همبستگی میانشان که در خانههای زیرین و چپ قطررر اصلییی ق ار ررر دارند ،،بیشتررر است؛ ؛ ازاینننرو،
ی با ا خاش صصصهاییی خوددارنددد تا ا با ا
میتوان گفت در پژوهش حاضر ،سازههای مدل تعامل بیش رت ی ی
تدیگر ،روایی واگرای مدل در حد مناسبی است.
سازههای دیگر .بهعبار 
بخش دوم :برازش مدل ساختاری

تآمده بین مقو تال در مراحل کدگ سا رب ،یراذ اس    
با توجه به تائید روایی سازه ،ارتباطات بهدس 

شوپرورش ،با استفاده از نرما زف
مدل استقرایی در شاخصهای بهرهوری مدیران آموز 
مورد آزمون قرارگرفته اس .ت

ار smart pls

س از ب زار ش ش
ش
ل دادهها ا درروش  ،PLSپس س
باطم قق ققق با ا الگ تیرو ممم تحلیل ل

ف مدلللهاییی
ی پ هوژ ششش بررسییی مییی وش ددد .ب الخر ف ف
مدلهای ان زاد ههگی یر  ، ،ب دم شزار لل للل س راتخا ی ی
اندازهگیری که در آن روابط بین متغیر مکنون با متغیرهاییی آ اکش ررر موردتوجههه است ، ،در بررسییی
ل دش هه و معیارهاییی ض یار ببب
مدل ساختاری روابط بین متغیرهای مکنون با هم گید ررر ت زج یهههوتحلیل ل

معناداری  ،t-valuesمعیار اندازه تأثیر ( ،)ƒ2معیار استون -گیزر ،)Q2( 1برای برازش مدل ساختاری

یشده است.
بررس 

- Stone-Geisser Criterion

1
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شکل  .1ضرایب مسیر ،مقادیر بارهای عاملی و R2

شکل  .2نتایج آزمون  ،t-valuesبرای ارزیابی بخش ساختاری مدل پژوهش

ششده اس .ت
در جدول زیر خالصه نتایج برازش ساختاری مدل گزار 

جدول  .4خالصه نتایج برازش ساختاری مدل
سازه

t-values

ƒ2

Q2

شاخص فردی

13 / 455

0/89

0/ 774

شاخص مدیریتی

15 / 229

0/ 38

0/ 682

شاخص سازمانی

9/908

0/ 53

0/ 808

شاخص محیطی

8/ 451

0/71

0/463
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یشود تمامی نمرات  t-valuesباالتر از  1/ 96ب دو ههه و
همانطور که در شکل  2و جدول  4مشاهده م 
ی کههه در ارزی با ی ی
ی
بنابراین معنیداری ضرایب مسیر در مدل تحلیل مسیر تأیید میشود .عامل دیگری ی
اعتبار مدل موردتوجه است اندازه تأثیر ( )Effect sizeیا  F2کوهن اس تتت (ک نهو  .)8891 ، ،ان زاد هه
تأثیر ،به بیان این مسئله میپردازد که آیا یک متغیر نهفته مستقل ،تأثیر قابلتوجهی روی یک متغیر
وابسته دارد یا خیر .این مقدار از روی مقدار ضریب تعیین  R2محاسبه میشود .مقادیر  F2بین 0/ 02
گتر از  0/ 35بیانگر تأثیر
تا  0/ 15نشانگر تأثیر ضعیف ،بین  0/ 15تا  0/ 35نشانگر تأثیر متوسط و بزر 
یباشد .در این پژوهش اندازه تأثیر برای شاخص فردی ،0/89
زیاد متغیر مستقل روی متغیر وابسته م 
شاخص مدیریتی  ،0/ 38شاخص سازمانی  0/ 53و شاخص محیطی  0/71است .با ا توجههه بههه مق یدا ررر
ی و م تیرید ییی و مقایسههه آن با ا
بهدستآمده درباره اندازه تأثیر هریک از متغیرهاییی یدرف  ، ،س نامزا ی ی
مقادیر شاخص و اندازه تأثیر متوسط و قوی متغیرهای برونزا ،برازش مدل ساختاری پژوهش تأیید
ی کههه
میشود .شاخص استون -گیزر ( )Q2قدرت پیشبینی مدل را مشخص میییس زا ددد و مدللله یا ی ی
برازش بخش ساختاری قابل قبولی دارند ،باید قابلیت پیشبینی شاخصهای مربو ططط بههه س زا ههههاییی
ی
درونزای مدل را داشته باشند .بدین معنا کههه اگررر در ی ککک م لد  ، ،رواب ططط ب اس نی ز هه هههها ا بهههدرستی ی
صهای یکدیگر تأثیر گذاشته و از این راه،
یتوانند بهقدر کافی بر شاخ 
فشده باشند ،سازهها م 
تعری 
فرضیهها بهدرستی تأیید شوند درباره شدت قدرت پیشبینی مدل در مورد س زا ههههاییی درونزا ،سههه
ن نم دو هههانددد.
مقدار  0/ 15 ،0/ 02و  0/ 35را به ترتیب قدرت پیشبینی ضعیف ،متوسط و قوییی تعیین ن
درصورتیکه مقدار  Q2در مورد یک سازه درونزا صفر و یا کمتر از صفر شود ،نشانگر آن اس تتت
که روابط بین سازههای دیگر مدل و آن سازه درونزا بهخوبی تبیین نشده اس .ت توج لودج هب ه    
شبینییی قوییی
ازآنجاکه مقادیر بهدستآمده برای هر  4سازه بیشتر از  0/ 35است نشان از قدرت پیش ش
ش را باررر دیگررر تأییددد
ی پ هوژ ش ش
ش مناس ببب مدللل س راتخا ی ی
مدل در خصوص این سازه دا تش ههه و ب زار ش ش
میکند.

بخش سوم :برازش مدل کلی (معیار نیکویی برازش)GoF /

ش آن
برازش کلی مدل شامل هر دو بخش مدل اندازهگیری و ساختاری مییی وش ددد و با ا تأیيددد ب زار ش ش
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بررسی برازش در یک مدل کامل میشود .برای بررسی برازش مدل کلی تنها از یک معيار بههه ن ما
یآید:
یشود .این معيار از طریق فرمول زیر به دست م 
برازش کلی مدل )GOF( 1استفاده م 

بهطور 
یکه  communaltiesنشانه ميانگين مقادیر ا کارتش ییی هررر س زا ههه میییبا و دش  R squareنیز

س و دیگ ار ننن (  ) 2009سه
مقدار میانگین مقادیر  R Squaresسازههای درونزای مدل اس تتت  .وتزلس س
مقدار  0/ 25 ،0/ 01و  0/ 36را بهعنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای برازش کلی مدل معرفی
کردهاند.
𝟔𝟎𝟖 √𝟎. 𝟔𝟓𝟕 ∗ √𝟎. 𝟗𝟗𝟎 = 𝟎.

بنابراین حاصل شدن  0/ 80برای برازش کلی مدل نشان از برازش کلی قوی م دراد لد  ...در ج لود
زیر خالصه نتایج حاصل از آزمون مدل پژوهش ارائهشده اس .ت

جدول  .5نتايج حاصل از آزمون مدل

مسیرها
شاخص فردی >-شاخص بهرهوری مدیران

ض بير        
مسير

آماره t

یداری
سط ح م عن 

0/ 318

13 / 293

0/ 001

شاخص مدیریتی >-شاخص بهرهوری مدیران

0/ 340

15 / 188

0/ 001

شاخص سازمانی >-شاخص بهرهوری مدیران

0/ 208

11 / 72 1

0/ 001

شاخص محیطی >-شاخص بهرهوری مدیران

0/1 20

8/ 451

0/ 001

بر اساس نتایج بهدستآمده ضریب مسیر بین خاش صصص ب ره ههوری م ارید ننن با ا خاش صصص درف ییی برابررر
 ،0/ 318شاخص مدیریتی  ،0/ 340شاخص س نامزا ییی  0/ 208و خاش صصص محیطییی  0/1 20میییباشددد و
مقدار آماره  tدر این مسیرها بیشتر از  1/ 96میباشددد درنتیجههه میییت او ننن گف تتت ایننن خاش صصصها ا بررر
بهرهوری مدیران تأثیر معنادار مثبتی دارند.

بحث و نتیجهگیری

ش خراس یوضر نا   
این پژوهش باهدف تدوین شاخصهای بهرهوری م ارید ننن ادارات آم زو شششوپ رور ش ش
انجام شد .بهرهوری موضوعی است که از ابعاد مختلف به آن نگریسته شده و هرروززز ک ربرا ددد و اهمی تتت
آن بیشازپیش روشن میشود .با توجه به محدودیت من با ععع و نامح ود ددد ب دو ننن نیازهاییی انس ینا  ، ،افز یا ش ش
ش
- Goodness Of Fit

1
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جمعیت و رقابت شدید در اقتصاد جهانی ،بهبود بهرهوری نه یک انتخ با  ،،بلکههه ی ککک ض رور تتت اس تتت .
نتایج مطالعات مختلف انجامشده در کشورها و سازمانهای مختلف نشان میدهددد کههه متأس ناف ههه ارتقاییی
ن
بهرهوری در بخش دولتی آنطور که باید موردتوجه ق ار ررر نگرفتههه اس تتت کههه ایننن امررر باعثثث با الالال ر تف ن ن
یو
ش چ اه ررر دستههه خاش صصص یدرف  ، ،م یتیرید  ، ،س نامزا ی ی
هزینهها به نسبت ستادهها میشود .در ایننن پ هوژ ش ش
ل  20س اکوزا ررر
محیطی در بهبود بهرهوری مدیران آموزشوپرورش شناسایی شدند کههه درمجمو ععع ماش ل ل
شهای برمر (  ،)69 13دادجووو و حائریاننن ( ،)59 13
میباشند برخی از این ابعاد و سازوکارها در نتایج پژوه 
ن پوررر (  ،)39 13مطی ععع
ی (  ،)59 13ر دیش ییی و رحیمیاننن (  ،)49 13حسین ن
جش اعی و دیگران (  ،)59 13رکش ی ی
دوست و دیگران (  ،)39 13جبار زاده ( ،)2931عزیزی و شفیعی رود پشتی (  ،)19 13طاهری ،گلدهاننن و
ی (  ،) 2017اکرش ررر و
ی و خ نا ی ی
ی ( ،) 2017ها مش ی ی
سیدی (  ،)09 13ماهشواری (  ،) 2017زارع پور و نص لار لهی ی
تاتیکندا ( ،) 2016هانایشا (  ،) 2016حقیقتیان و عزتی (  ،) 2015مدزلی و جبوری (  ،) 2009نیز دی دش هد هه ههه و
در راستای نتایج پژوهش حاضر است.
در تبیین نتایج میتوان عنوان نمود که هر یک از  4شاخص بهدس تتت آمدهه بررر اساسسس مص بحا ههه و تحلیل ل
ل
تماتیک در ا زف ایش بهرهوری مدیران اثربخش هستند .در بررسی ادبیا تتت م بتر ططط باا ب ره هههوری بههه عوامل ل
ل
بسیاری که بر ارتقای بهرهوری اثر میگذارند اشارهشده است ازجمله :حمایت س ینامزا  ، ،تعهددد در کلیههه
سطوح سازمان ،سیستمهای اندازهگیری عملکرد ،کارآموزی ،ساختار پاداش ،درگیر کردن کارکناننن در
سازمان ،اصالح و بازخورد در تصمیمات مدیریتی (گرینر6891 ،؛ بانتز1891 ،؛ مک گوان4891 ،؛هاالزر
ن ملیتسکییی (  ) 2004نیز زز بررر
و کاالهان 1998 ،؛هاالچمی وهالزر6891 ،؛ ورتر و دیگ نار  .)6891 ، ،همچنین ن
نقش فناوری ،اطالعات بر ارتقای بهرهوری صحه میگذارد .مک گوان ( )4891نیز زز معتقددد اس تتت ب ار ییی
ارزیابی بهرهوری بخش دولتی باید قلمروی محیطی ،قلمروی سازمانی و قلمروی فردی را بررسییی کرددد.
در این سه حوزه ،قلمروی فردی اهمیت بیشتری نسبت به دو قلمروی دیگر دارد.

ی بهههعن او ننن خاش صصص
ل فردی ی
همانطور که نتایج پژوهش و تحلیل مصاحبه خبرگان نیز زز نشاننن داد عوامل ل

بهرهوری مدیران معرفی شد لذا ضروری است که مدیران برای احراز پست مدیریت در ادارات آم زو ش ش
ش
ص بیشتررر بتواننددد اداره و
پرورش دارای سطح سواد و دانش منطبق با این شغل باشند تا با آشنایی و تخصص ص
شو
ف بههه ایننن سطححح از دانش ش
رهبری سازمان را بر عهده داشته باشند همچنین این آگاهی تنها نباید معطوف ف
تحصیالت باشد و مدیران باید دانش خود را بهروز نگهداشته و در این امر صاحبنظر باشند و با آ یانش ییی
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با علم روز و فناوریهای نوین قابلیتهاییی خوددد را بهههعن او ننن م ید ررر آموزشییی گس رت ششش دهنددد .از دیگررر
مقولههای مطرحشده تفکر خالق است .ی يك از ویژگیهای مديران آموز يش  ،توانا يي در تفكر خالققق و
برنامهریزی استراتژ كي

است .مدیر آموزشی باید دربارهی پيامدهاي ثانوي هر تصم مي با اس دافت ههه از ذهننن

ش داده و
و قدرت تفكر ،از خود ابتكارات شایستهای بروز دهند و این توانایی را در تما ممم س امزا ننن گس رت ش ش
ق ابتکاررر و خالقی تتت در کارکناننن باشددد .آنچههه ی ککک م ید ررر
همچنین زمینهساز بروز تفکررر خالققق و مشوق ق
میاندیشد در عملکرد سازمان و اعضاء آن و محصول حاصل از آن قابل تفسیر میباشد .مدیر بایددد ب ار ییی
تحقق هدفها از اشخاص دیگر نه بهصورت مهرههای اداری بلکههه از طریققق انگیزههه کاررر و خالقی تتت در
آنها استفاده نماید .مدیر باید جوانب انسانی کار را مطلوب و خوشایند نگه دارد تا اشخاص با خش دون ییی
و نشاط کار کنند .این وضع حاکی از وجود روحیه است که براثررر آن یارش ططط مس عا ددد ان اج ممم کاررر پدیددد
آید .مدیر باید تمهیداتی و تدابیری برای رشد و نوآوری و تغییر به کاررر بندددد اینننهمههه و همههه بههه تفکررر
مدیریتی صحیح بستگی دارد .یک مدیر آموزشی عالوه بردانش و معلومات درزمینههه آم زو شششوپ رور ششش
و روانشناسی و تسلط بر روشها و مهارتهای عملی باید بهاندازه کافی سابقه آموزشییی دا تش ههه با نش ددد تاا
بتوانند مأموریت اصلی و مسائل و مشکالت کار خود را بهدرستی درک کنند.

مدیران آموزشی با انتخاب سبک مدیریتی مناسب و شناخت همه عاملهای الزم و م ثؤ ررر در تربی تتت و
اداره سازمان خود میتوانند با کارمندان خود ارتباط متقابل و اثربخش برقرار سازند و با باال بردن روحیههه
کارکنان هدفهای شغلی و شخصی و ایجاد انگیزه کار و فعالیت در آنها زمینه اجرای مؤثر برنامههههاا و
دستیابی به هدفها را فراهم سازند .مديران براي اينكه كاركناني دانشمحور دا تش ههه با نش ددد بايددد سع ييي
شهاییی روز تطبيققق دهنددد .از د اگدي ههه م يريد تتت
كند تا خود و کارکنان تحت نظارتشان را با آخرين دانش ش
شمح رو ییی
ی تأکیددد بررر دانش ش
دانش ،ارزشمندترین منابع سازمان ،دانش كاركنان میباشد .درواق ععع بهههن عو ی ی
كاركنان هر سازماني دارد .با توجه به اينكه سه عنصر اصلي هر سازمان عب را تتت اس تتت از :ن وري ييي انس ينا ، ،
گس نامزا ییی
فرآیندها و فنآوری ،مدير تي دانش از ی ککک سووو تأکیددد فراوان ييي بررر ن وري ييي انس نا ييي و فرهنگ گ
ش بررر
بهمنظور ا جي اد روحيه تس ميه دانش و استفاده از آن و از سو يي ج ته كشف ، ،ا اجي ددد و تس يه ممم دانش ش
لاس دافت ههه درك ننن آن بههه
ش و قابل ل
روشها و فرآیندها متمر زك میشود و در انتها بهمنظور ذخیرهسازی دانش ش
هنگام كار گروهي بر روي فناوري متمر زك مییی وش ددد .تی ممم س زا ییی یکییی از برنامههههاییی م ثؤ ررر در ارتقاییی
ل کههه بایددد بیننن کارکناننن و
بهرهوری است که به چند عامل بستگی دارد :او ًالًال ،ارتباطات صادقانه و کامل ل
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مدیران ،مدیران میانی و عالی و همچنین بین مدیران و مشتریان باشد .عامل دوم ،ساخت تیم شغلی موفققق
ص زماننن ب ار ییی نظ را تتت بررر
ل سو ممم بررر اساسسس تخصیص ص
بر اساس تعهد سازمانی کارکنان به تیم اس تتت  .عامل ل
پیشر تف  ،هدایت فعالیتها و جان دوباره دادن به تیم است .یکی دیگر از عوامل مدیریتی ،مدیریت زماننن
بود .مدیریت زمان به بهترین استفاده ممکن از زمان و انجام کار درست در زمان مناسب اشاره میییکنند؛ ؛
ی میییکنددد و
ی مقرررر ب زا ی ی
ب زم نا ی ی
مدیریت خوب و بهینه زمان نقش اساسی در اتما ممم کارهاا در چ وچرا ب ب
ی م ثؤ ررر
ل س نامزا ی ی
همچنین بهرهوری شخصی را ا زف ایش میدهد .در مطالعات انجامشده همچنین به  4عامل ل
ی» از
بر مفهوم مدیریت زمان اشارهشده است؛ اولین عامل بحث «تفویض اختیاررر» است؛ ؛ «رواب ططط س نامزا ی ی
دیگر موضوعات مؤثر بر مفهوم مدیریت زمان در سازمان است؛ «جلسات کاری» را میتوان یکییی دیگررر
ن اتالففف کنندهههاییی زم نا ،،
از عوامل مؤثر بر مدیریت زمان در سازمانهاا دانست؛ ؛ یکییی از جدیییت یر ن ن
جلسات هستند؛ باوجود هزینه و وقت زیادی که صرف تشکیل جلسات میشود معمو ًالًال از ایننن جلسا تتت
بهرهبرداری کافی نمیشود .چهارمین عامل سازمانی مؤثر در مف وه ممم م یرید تتت زماننن «انف اج ررر اطالعا تتت »
ی ه ممم
است؛ انفجار اطالعات برای سازمانها و کارکنان روزبهروز اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ تکنول ژو ی ی
این مسئله را تشدید میکند و همچنین از سوی دیگر به حل آن کمک میکند .انفجار اطالعات درواق ععع
زمانی رخ میدهد که عرضه اطالعات از ظرفیت پردازش بیشتر باشد؛ یکی از راههای تضمین دش هه ب ار ییی
کسب بهموقع اطالعات ،سازماندهی نیازهای اطالعاتی و داشتن برنامه زمانی برای تأمین آنهاست.

عوامل سازمانی نیز بهعنوان یکی از شاخصهاییی اثرگ اذ ررر بررر ب ره هههوری م ارید ننن تخانش ههه شددد .اهمی تتت
شناخت سازمان و روشهای سازماندهی در این است که ارگانهای خوب سازمانیافته کاراتر هس نت ددد و

کارکنانشان راضیترند .باید توجه دا تش که مدیر در یک سیستم س امزا نننیافتههه زماننن زی دا ییی را صرف ف
ف
یکند بلکه بخشی از وقت خود را به آن اختصاص میییدهددد ولییی اگررر ح زو هه کاررر م ید ررر
سازماندهی نم 
خوب سازماندهی نشده باشد او مجبور میشود زمان زیادی را صرف حل مسائل ناشییی از س امزا ننندهییی
ن ادراک
نامناسب بکند .مدیر باید در سازمانهای آموزشی هدفهای س امزا ننن را تحقققق بخشددد .همچنین ن
حمایت سازمانی نتیجه نوعی رابطه بین مدیر و سازمان است که با توجه به مش الک

تتت لغش ییی الزمههه ارتقاا

ی کههه بیننن کارکناننن و س امزا ننن ص رو تتت
بهرهوری هر سازمانی است .مبنای ایننن رابطههه در ان او ععع تع تالما ی ی
میگیرد ،ریشه دارد .عدمحمایت سازمان از افراد باعث عد ممم رشددد ع فطا ییی  -س راگزا ییی و عینیییگرایییی
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کارکنان میشود و درنتیجه وابستگی به سازمان و عملکرد مناسب در سطح نامطلوبی ارائههه مییی وش ددد کههه
یشود.
درنهایت باعث عدم اثربخشی و کارایی و کاهش بهرهوری در دنیای پررقابت امروزی م 

در ادامه به بررسی شاخصهای محیطی پرداخته میشود .عدم سالمت اخالقییی و رفت را ییی در س نامزا ،،
میزان کارایی ،اثربخشی و موفقیت رف ددد و س امزا ننن را ک ها ششش میییدهددد .اگررر در محی ططط کاررر و س نامزا ،،
ل کارهاییی بس ای ررر سخ تتت را خواهنددد داش تتت  .یکییی از
دوستی و صمیمیت حاکم باشددد کارمن اد ننن تحمل ل
کما تال مدیریت در هر سازمان ناشی از تعهد مدیریت نسبت به سازمان است .م ارید ننن م ثؤ ررر بههه س امزا ننن
خود افتخار کرده و این افتخار را در رفتارشان متجلی میسازند و بدین گونه حس افتخار را بهت یرد ججج بههه
ن فضاییی
دیگران نیز القا میکنند .این مدیران تعهد خودشان را بههه گونههههاییی مختلفییی ازجملههه باا س تخا ن ن
ن فضاییی س امزا ننن از طریققق نشاننن دادن جنبههههاییی مثب تتت س امزا ننن کس ببب
سازمانی ا هظ ار میکنند .س تخا ن ن
ی کههه ان اج ممم میییدهنددد احساسسس
میشود .اگر بیشتر نیروهای سازمانی از جایی که کار میییکننددد یاا ک را ی ی
شرمندگی داشته باشند ،انگیزه خود را برای انجام کار در آن سازمان از دست مییی دهنددد .هارف ممم س تخا ن ن
ن

محیط سالم ازلحاظ سختا زف اری و نرما زف اری ،از فعالیتها و وظایف سازنده م ارید ننن کمالللجووو اس تتت .
پاداش و جبران خدمات نیز یکی از عوامل مؤثر در بهرهوری مدیران معرفی شد.
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