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 Purpose: The main purpose of the current research is to validate the 

educational efficiency measurement model of Islamic Azad 

University faculty members. 

Materials and Methods: The current research is applied in terms 
of goals and it is a mixed method study in terms of nature and type 

of study. The statistical population of this research includes 30 

experts in the field of education. The tool used in the research 
includes a standard 6-question questionnaire for confirming 

qualitative models. 

Findings: The results of the research show that, in the matching 
component, the calculated t statistic = 4.96 is significant at the 0.01 

level. The comparison of the average of matching question M = 4.17 

with the average of the community 3 shows that this component has 

high credibility according to experts and has been confirmed with 
99% confidence. In the comprehensibility component, the 

calculated t-statistic is 5.23 t at the 0.01 level. It is meaningful. The 

comparison of the mean of comprehension ability M = 4.23 with the 
average of the community 3 shows that this component has a high 

credibility according to experts and has been confirmed with 99% 

confidence. In generalizability, the calculated t statistic = 4.00 is 

significant at the 0.01 level. Is. Comparing the generalizability 
average of M = 4.13 with the community average of 3 shows that 

this component has high credibility according to experts and has 

been confirmed with 99% confidence. In the control component, the 
calculated t-statistic of 5.03 is significant at the 0.01 level. 

Comparing the average of the control component M = 3.76 with the 

average of the population 3 shows that this component has high 
reliability according to experts and has been confirmed with 99% 

confidence. 

Conclusion: In addition, the results of the final validation of the 

model show that executive mechanism with an average of 4.08, 

philosophy and goals with an average of 3.98, theoretical 

foundations with an average of 3.83, executive principles with an 

average of 3.69 and evaluation system with an average of 3.18 are 

the most important dimensions, respectively. They are considered a 

model (in the field of accreditation). 
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 همکاران  و مقری بابازاده گل صدیقه 642

 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-علمیفصلنامه 

 اعضاء آموزشی وری بهره سنجش مدل یابی اعتبار

 اسالمی آزاد دانشگاه علمی هیات

 1مقری بابازاده گل صدیقه
 واحد عالی، آموزشآموزشی و  مدیریت گروه، دکتریی دانشجو

 .ایران تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه مرکزی، تهران
 

 *2کبریا شیرزاد بهارک
 تهران واحد ،و آموزش عالی آموزشی مدیریت گروه، استادیار
 )نویسنده مسئول(. ایران تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه مرکزی،

 
 3کالنتری مهدی

 آزاد دانشگاه رودهن، واحد آموزشی، مدیریت گروه، استادیار
 .ایران رودهن، اسالمی،

 
 4شیرسوار رزقی هادی

 آزاد دانشگاه گرمسار، واحد آموزشی، مدیریت گروه، استادیار
 .ایران گرمسار، اسالمی،

 
 چکیده

 وری بهره سنجش مدل یابی اعتبار حاضر پژوهش اصلی هدف: هدف
 .باشدمی اسالمی آزاد دانشگاه علمی هیأت اعضای آموزشی

 از و است کاربردی اهداف نظر از حاضر پژوهش :ها روش و مواد
 تحقیق آماری جامعه. است ترکیبی روش مطالعه نوع و ماهیت نظر

 می شامل را تربیت و تعلیم حوزه خبرگان از نفر 30 شامل حاضر
 6 استاندارد پرسشنامه شامل تحقیق در استفاده مورد ابزار. شود

  .باشد می  کیفی مدلهای تاییدی سوالی
 مؤلفه در دهد، می نشان تحقیق اجرای از حاصل نتایج :ها یافته

. است معنادار 01/0 سطح در t = 4.96 شده محاسبه t آماره تطبیق،
 نشان 3 جامعه میانگین با M = 4.17 تطبیق سؤال میانگین مقایسه

 با و است باالیی اعتبار دارای متخصصین ازنظر مؤلفه این که دهدمی
 قابلیت مؤلفه در.است گرفته قرار تائید مورد درصد 99 اطمینان

. است معنادار 01/0 سطح در t = 5.23 شده محاسبه t آماره فهم،
 نشان 3 جامعه میانگین با M = 4.23 فهم قابلیت میانگین مقایسه

 با و است باالیی اعتبار دارای متخصصین ازنظر مؤلفه این که دهدمی
 ،تعمیم قابلیت در.است گرفته قرار تائید مورد درصد 99 اطمینان

 مقایسه. است معنادار 01/0 سطح در t = 4.00 شده محاسبه t آماره
 دهدمی نشان 3 جامعه میانگین با M = 4.13 تعمیم قابلیت میانگین

 طمینانا با و است باالیی اعتبار دارای متخصصین ازنظر مؤلفه این که
 t آماره کنترل، مؤلفه در.است گرفته قرار تائید مورد درصد 99

 میانگین مقایسه. است معنادار 01/0 سطح در 5.03 شده محاسبه
 این که دهدمی نشان 3 جامعه میانگین با M = 3.76 کنترل مؤلفه
 99 اطمینان با و است باالیی اعتبار دارای متخصصین ازنظر مؤلفه
  .است گرفته قرار تائید مورد درصد

 هد،د می نشان مدل نهایی یابی اعتبار نتایج ضمن در: گیری نتیجه
 3.98میانگین با اهداف و فلسفه ،4.08 میانگین با اجرایی سازوکار

 نظام و 3.69 میانگین با اجرایی اصول ،3.83 میانگین با نظری مبانی
 نهزمی در) الگو ابعاد ترین مهم از ترتیب به 3.18 میانگین با ارزیابی

 .شوند می محسوب( یابی اعتبار
 

 .مدل  یابی، اعتبار ، آموزشی وری بهره وری، بهره: ها واژه کلید
 

 27/07/1400: افتیدر خیتار
 02/12/1400:  رشیپذ خیتار
 bsherzad86@yahoo.com  نویسنده مسئول:* 

 مقدمه
 از آن، روزافزون توجه و اهمیت سبب به بهره وری مفهوم امروزه

 به ویژه و خدمات حوزه های و به بخش ها صنعتی بخش های
 آن همانند به مربوط مفاهیم هرروز و است رسیده آموزشی خدمات
 سنجش راه های نیز و آن پیامدهای و موثر عوامل بهره وری، تعریف

 عالی، آموزش نظام های ویژه به و آموزشی بخش های در بهره وری
آموزش  اصلی نظام رکن به علمی هیأت اعضای بهره وری خاصه

 کارکنان بهره وری افزایش امروز چالش و است شده تبدیل عالی
ش دان کارکنان بهره وری افزایش و بلکه اندازه گیری نیست یدی

 (.1گراست)
 عالی آموزش مدرسان و علمی هیأت اعضای بهره وری به طورکلی

. است تخصصی خدمات و پژوهشی بهره وری آموزشی، شامل
 پژوهش آموزش، سه حوزه در که آن برای دانشگاه ها و دانشکده ها

است  الزم نه تنها شوند؛ برخوردار بهره وری از تخصصی، خدمات و
 و پژوهش تدریس، میزان چه علمی هیأت اعضای که دهند نشان

 این که شود مشخص باید بلکه می دارند، عرضه خدمات تخصصی
 تلزممس امر این است بدیهی. می شوند کیفیتی انجام چه با فعالیتها

 اعضای بودن مشغول صرف .است کیفی و کمی دادهای گردآوری
نیست، به  آنها بودن بهره ور نشانگر کاری انجام به علمی هیأت

 سنجش برحسب باید علمی هیأت اعضای بهره وری عبارت دیگر
 (.2شود ) اندازه گیری پیامدها

 چشمگیری کمی رشد از عالی آموزش اخیرمؤسسات دهه سه در
 درنتیجه و عالی آموزش تقاضا برای افزایش. اند شده برخوردار

 گذاران سیاست مالی، توجه منابع محدودیتنیز  ها و هزینه افزایش
 یهای راه یافتن به از جمله بخش غیر دولتی را عالی های آموزش نظام

 ریو بهبود و ارتقاء بهره وسرانجام واثربخشی کارایی افزایش جهت
 قبیل از نقدهایی با عالی دیگرآموزش ازسوی .است جلب کرده

 واجهم...  و بازارکار نیازهای با داد برون تناسب عدم کیفیت، کاهش
 نوین یها حل راه یافتن مستلزم انتقادهایی چنین به پاسخگویی .است
 (.3)است  عالی آموزش نظام بهبود عملکرد برای
 از آموزشی وری بهره سنجش حوزه در اساسی های پرسش به پاسخ
 اعضای آموزشی وری بهره سنجش عالی برای آموزش مدیریت: قبیل

عبارت  به است؟ مواجه هایی و دشواری مسائل چه با علمی هیات
 درصدد اندازه عالی و مراکز آموزش ها دانشگاه دیگر اگر مدیران

 چه با باشند، اعضای هیات علمی آموزشی وری بهره میزان گیری
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عوامل موثر  از هریک اهمیت ضریب.شد خواهند مواجه مسائلی
 است؟چقدر مشخص شده بر بهره وری آموزشی اعضاء هیات علمی

 دست به خدمات کیفیت و سطح از است عبارت آموزشی وری بهره
 با مترادف وری بهره تعریف این داد.در درون منابع مقدار از آمده

 یتکیف یا کمیت لحاظ از بیشتری خدمات مقدار اگر. است کارایی
 بهره نتیجه در منابع از مشابهی مقدار یا و شود تولید آموزش در

 (. 4)است یافته بهبود کارایی یا وری
 یافته تخصیص زمان درسی های واحد تعداد پژوهشگران از برخی

 هیئت عضو که دروسی تعداد یا پژوهشی و آموزشی های فعالیت به
 بهره) دانند می وری بهره سنجش معیار را کند می تدریس علمی
 پژوهشگران از دیگر گروهی که حالی در(. فردی سطح در وری
 سطح در داده گردآوری طریق از را علمی هیئت اعضای وری بهره

 "ردیف سطح در تا اند کرده تحلیل و تجزیه رشته یا گروه دانشکده،
(5.) 

 پیشایندهای فراتحلیل» ( در پژوهشی باعنوان 6چی ) وکیلی و خامه
 یشناسای پژوهش این بیان داشتند که هدف« انسانی منابع وریبهره

 حلیلفرات رویکرد از استفاده با انسانی منابع وریبهره پیشایندهای
 استفاده، نوع نظر از و توصیفی هدف، نظر از حاضر تحقیق. است

 مورد جامعه. است کمی تحقیقی ها،داده نوع ازنظر و کاربردی
 -علمی مجالت در شدهچاپ مقاالت شامل پژوهش، بررسی

 سال پاییز تا 1390 سال از انسانی منابع وریبهره زمینه در پژوهشی
 غیرتصادفی گیرینمونه روش از استفاده با مورد 48 که بود 1398

 هایپژوهش. شدند فراتحلیل فرآیند وارد نمونه عنوانبه هدفمند
( فراتحلیل جامع افزارنرم) CMA2 افزارنرم از استفاده با منتخب

 طریق از یشناسای پایایی شامل تحقیق پایایی. گرفتند قرار تحلیل مورد
 پایایی ها،آن بندیطبقه و هاپژوهش انتخاب در داوران توافق

 خاص مفاهیم از استفاده درباره داوران توافق طریق از کدگذاری
 از اثر اندازه و داریمعنی سطح پایایی و متغیرها کدگذاری برای

 ستد به گرفراتحلیل دو بین اثر اندازه محاسبات در توافق طریق
 وریبهره پیشایندهای بین از که داد نشان پژوهش هاییافته. آمد

 کارآفرینی ،(767/0) عاطفی هوش متغیرهای ترتیب به انسانی، منابع
 خودانضباطی ،(728/0) استعداد مدیریت ،(761/0) سازمانی

 ،(691/0) سازمانی سالمت ،(705/0) شغلی انگیزش ،(720/0)
 کیفیت ،(635/0) اثربخش رهبری ،(652/0) شغل در پیشرفت

 خالقیت ،(623/0) شغل در خودمختاری ،(632/0) کاری زندگی
 و اطالعات فناوری ،(618/0) سازمانی چابکی ،(618/0) کارکنان

 دانش مدیریت ،(581/0) سازمانی اعتماد ،(585/0) ارتباطات
 اجتماعی سرمایه و( 548/0) اجتماعی پذیریمسؤولیت ،(563/0)
 .هستند( 5/0 باالی) زیاد اثر اندازه دارای( 523/0)

ارائه مدل در پژوهشی به  (7)یعباسی و . ملکی. فرج الهگانهی ییوفا
مطالعه پرداختند. مدرسان آموزش از دور یآموزش یورارتقاء بهره

مدرسان آموزش  یآموزش یورحاضر با هدف ارائه مدل ارتقاء بهره
 یوربهره دهندهلیمقاله ابتدا عناصر تشک نیگرفت. در اازدور انجام

شدند و سپس مدل  ییازدور شناسامدرسان نظام آموزش یآموزش
و  طیمدرسان آموزش از دور براساس شرا یآموزش یورارتقاء بهره

 شد. یابیو اعتبار یازدور کشور طراحو نظام آموزش یبوم اتیتضمق

. است ختهیآم کرد،یو ازنظر رو یازنظر هدف کاربرد قیروش تحق
ازدور نظران حوزه آموزشاحبص هیکل یفیبخش ک یجامعه آمار

 یریگاز روش نمونه یریگهستند که با بهره یآموزش یورو بهره
انتخاب  قیعنوان نمونه تحقنفر به 26تعداد  یبرفهدفمند و گلوله

مدرسان نظام آموزش از دور  هیکل ،یبخش کم یشدند. جامعه آمار
است. تعداد افراد جامعه  یکیدر واحد الکترون یدانشگاه آزاد اسالم

با  قینمونه تحق ینفر بودند که همه افراد جامعه برا 164 یآمار
ها در داده یآورجمع یکامل انتخاب شدند. برا یروش سرشمار

 ییایو پا ییبا روا افتهیساختارمهیاز ابزار مصاحبه ن یفیبخش ک
ساخته از پرسشنامه محقق یمطلوب، استفاده شد و در بخش کم

 92/0کرونباخ  یآلفا بیآن با روش ضر ییایاده شد که پااستف
ون و مضم لیتحل کیبا تکن یفیک یهاداده لی. تحلدیمحاسبه گرد

 یهاتهافی انجام گرفت. یدییتأ یعامل لیبا روش تحل زین یبخش کم
 یآموزش یوراز آن است که عوامل مؤثر بر بهره یحاک قیتحق

 یو سازمان یفرد یمدرسان نظام آموزش از دور در دو بعد کل
 یورعامل بر بهره 21مشخص شد که  نیشدند. همچن ییشناسا

بر  یمعنادار و مثبت ریمدرسان نظام آموزش از دور تأث یآموزش
مشخص نمود  قیتحق نظام آموزش دارد. سانمدر یآموزش یوربهره

مدرسان در هر نظام آموزش از  یآموزش یورارتقاء  بهره یکه برا
مدرس،  یفرد یها ییشده )توانا ییعامل شناسا 21 یستیبا ،یدور
( نرایفراگ تیمحتوا و مطالب ارائه شده، وضع ،ینظام آموزش طیمح

 .میآنها را مطلوب کن تیو وضع میرا بهبود ببخش
 وری بهره ارزیابی به پژوهشی در (8) همکاران و نامور علوی

: مطالعه مورد) مدل طراحی بنیاد داده روش به آموزشی های سازمان
 با ها پرداختندداده( شرقی آذربایجان استان اسالمی آزاد دانشگاه

 رویکرد با و گردآوری یافته ساختار نیمه مصاحبه انجام
 تخابیان و محوری باز، مرحله، سه در کوربین و استراس سیستماتیک

. شد استخراج محوری کد 144 و باز کد 943 و شدند کدگذاری
 محوری کد 35 و باز کد 649 وری، بهره بر مؤثر عوامل برای

 خارجی بازبینی و عضو بررسی استراتژی دو با. شد استخراج
 میانگین چون نسبت، آزمون انجام با. شد تأیید پژوهش ارزشمندی

 بزرگتر(  α=01/0) درصد99 اطمینان سطح در( 21/4)شده محاسبه
 همچنین. شد تأیید کلی مدل اعتبار لذا بود،( 3)نظری میانگین از

 درصد95 اطمینان سطح در مدل، ابعاد همه شده محاسبه میانگین
(05/0=α )، بعادا همه اعتبار و آمد بدست نظری میانگین از بزرگتر 

 وری بهره ارزیابی های شاخص که داد نشان نتایج. شدند تأیید مدل
 و اعتبارات و فرهنگی دانشجویی، پژوهشی، آموزشی، دانشگاه،
 ردی،ف بسترسازهای رعایت با تواند می دانشگاه. باشند می امکانات
 از خروجی، و فرایندی ورودی، موانع رفع و فراسازمانی، و سازمانی

 پیامدهای به سازمانی برون و سازمانی درون راهبردهای طریق
 .کند پیدا دست وری بهره فراسازمانی و سازمانی فردی،

 الگوهای تاثیر مقایسه به پژوهشی در( 4) همکاران و صالحی
 ریو بهره و یادگیری. شناختی بار بر گانیه و مریل آموزشی طراحی

 دانش کلیه را آماری جامعه. پرداختند آموزش فناوری. آموزشی
 مونهن. دادند می تشکیل قزوین شهر ابتدایی ششم پایه پسر آموزان
 در گیری نمونه روش از استفاده با نفره 30 کالس سه شامل آماری
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 همکاران  و مقری بابازاده گل صدیقه 644

 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-علمیفصلنامه 

 روهگ عنوان به تصادفی صورت به ها کالس این و انتخاب دسترس
 الگوهای که آنجا از.شدند گرفته نظر در کنترل و آزمایش های

 جهت دارد، وجود یادگیری مواد آموزشی طراحی برای مختلفی
 ایه پزوهش نتایج و نظری مبانی به باید مناسب، الگویی انتخاب

 شناختی بار نظریه جمله از مختلف نظری های حوزه در شده انجام
 به که شود می پیشنهاد پژوهش این های یافته به توجه با. کرد تکیه

 آموزان، دانش یادگیری میزان افزایش و شناختی بار کاهش منظور
 طراحی الگوی از آموزشی، های ای رسانه چند محتوای طراحی در

 .گردد استفاده مریل آموزشی
 وری بهره و کارایی»( در پژوهشی با عنوان 9) 1یو و یو ایوم،

« وری  بهره شاخص از استفاده با کره در محلی آموزشی مدیریت
 یبرا جهان سراسر در محلی هایدولت که آنجایی بیان داشتند که از

 الیم هایمحدودیت تحت کیفیت با آموزش ارائه و منابع مالی تامین
 به رمنظو به وریبهره و کارایی افزایش برای فشارها کنند،می تالش
. یابدمی افزایش کمتر یا مشابه منابع از بیشتر خروجی آوردن دست

 دفاتر در را هاخروجی وریبهره کره، مورد بر تمرکز با مطالعه این
 و پرسنلی عوامل تحلیل و تجزیه طریق از( OEs) محلی آموزش

 کلی، طور به. کندمی بررسی( 2016-2012) سال تفکیک به مالی
 میانگین. است کره کاهش بهره وری آموزشی در دهنده نشان نتایج

 از یافته، کاهش 2014 تا 2012 سال از (MPI) وریبهره شاخص
 کاهش 2016 تا 2015 سال از و یافته افزایش 2015 تا 2014 سال
وری بهره  شاخص الگوی همان MPI نهایت، در. است یافته

 در کره کاهش داشته است. آموزشی
( در تحقیق به تجزیه و تحلیل یکپارچه 5) 2تسو تان و کاک فانگ

از رشد کیفیت و بهره وری در موسسات آموزش عالی چین و تایوان 
 وری بهره رشد گیری اندازه مطالعه این اصلی پرداختند. هدف

 چارچوب از مطالعه این. است تایوان تنگه سراسر در ها دانشگاه
 و کندمی استفاده (Malmquistجهانی مالمکویست ) فرامرزی

 مؤسسات در وریبهره تغییرات تخمین برای را دانشگاه کیفیت
 هایسال بین دوره طی تنگه طرف دو هر در( HEI) عالی آموزش
 مکک بیشترین فنی پیشرفت سال. گیردمی نظر در 2014 تا 2008

 دولتی هایدانشگاه زیرا داشت، مطالعه دوره طول در رشد این به را
 تکیفی بهبود برای دولت از قوی حمایت و توجه قابل بودجه چین

 وجهیت قابل فنی پیشرفت به نتیجه در و کردند دریافت تدریس
 افتی تایوان دولتی هایدانشگاه برای مشابهی مشاهدات. یافتند دست

 دو هر در را خوبی عملکرد متوسط طور به ها دانشگاه این. شودمی
 مؤسسات حال، این با. دهند می نشان پژوهشی و آموزشی مؤلفه

 وری بهره خود همتایان به نسبت تایوان در خصوصی عالی آموزش
 یانم در وری بهره در رگرسیون که نیست آور تعجب. دارند کمتری

 شجو،دان کمتر نام ثبت نتیجه عمدتاً خصوصی عالی آموزش مؤسسات
 ،نتیجه در. است تحقیقات کم بودجه و انتشارات، ناکافی تعداد

 بهره کاهش ٪0.10 متوسط طور به تایوان عالی آموزش مؤسسات
 های دانشگاه. کردند تجربه مطالعه دوره طول در را سال در وری

 خود ایه دانشگاه کیفیت به بیشتری توجه باید تایوان در خصوصی
_________________________________ 

1 Eom, Yoo & Yoo 

2 . Tsu-Tan, Fu and Kok Fong, See 

. کنند بجذ را بیشتری المللی بین و داخلی دانشجویان تا باشند داشته
 را نیف کارایی تنها نه دانشگاه یک کیفیت افزایش رسد می نظر به

 .دهد می افزایش نیز را وری بهره بلکه بخشد می بهبود
 انرژی آموزش، سالمت، نقش در تحقیقی به بررسی 3یو و همکاران

نوظهور  اقتصادهای در عوامل کل وری بهره تبیین در آلودگی و
 انرژی آموزش، سالمت، نقش تحلیل هدف با مطالعه پرداختند. این

 ظهورنو منتخب اقتصادهای در وریبهره بر تأثیرگذاری در آلودگی و
 بودن باز داخلی، ناخالص تولید در صنعتی سهم. است شده انجام

 متغیرهای عنوان به( ICT) اطالعات فناوری و ارتباطات و تجارت
در این تحقیق در جهت تعیین دقیق وضعیت . شده است استفاده کنترل

 که است شده بررسی آموزش و بهداشت مختلف بهره وری ، ابعاد
 و زندگی به امید ،HIV تمیز، آب به دسترسی سوءتغذیه، شامل

 اثر هایمدل از ایمجموعه. شود می سطح چندین در تحصیل سالهای
 و بهداشت متغیرهای همه که دهندمی ارائه را شواهدی ثابت

 ازب منفی تأثیر این، بر عالوه. هستند حیاتی وریبهره برای آموزش
 انتقال امکان بررسی به را گذاران سیاست توجه تجارت، بودن

 وری بهره تا طلبد می اقتصادها سازی یکپارچه طریق از فناوری
 ثرا زیرا است انرژی ترکیب در بازنگری دیگر بعد. یابد افزایش
ر در نهایت د. شود می جبران آلودگی افزایش با انرژی مصرف مثبت

 اهمیت باید عمومی گذاران این تحقیق پیشنهاد شده است سیاست
 وری، بهره بهبود برای الزم تمهیدات در را عمومی گذاری سرمایه

 نمایند. را درک جامعه رفاه نهایت در و اقتصادی رشد
( در تحقیقی با عنوان 10) 4ژیائوکینگ، ژینوانگ و اوینگان

 "نچی پیشرفته صنایع در عوامل کل وری بهره ای مقایسه تحلیل"
 یستم هایس پیشرفته ترین جزء پیشرفته فناوری با پرداختند. صنعت

 کل وری رهبه بهبود باال، کیفیت با توسعه کلید و است مدرن صنعتی
 فرآیند مقاله این. است( total factor productivity) عوامل

: کندیم تقسیم فرعی مرحله دو به را پیشرفته فناوری صنعت نوآوری
 هایبخش نمایی هایداده اساس بر. اقتصادی تبدیل و فناوری توسعه
های مالمکوئیست و هیکس شاخص پیشرفته، فناوری

(Malmquist – (Hicks-Moorsteen گیریاندازه برای 
 شاخص تجزیه این، بر عالوه. شوندمی استفاده وریبهره تغییرات

 رتغیی و تکنولوژیکی تغییرات نرخ های عوامل متعددی از قبیل
 تغییر رب مؤثر اصلی عوامل نتیجه در و کندمی تشریح را فنی کارایی

 نشان نتایج حاصل از اجرای تحقیق می نماید. شناسایی را وریبهره
 و چین در پیشرفته صنایع عوامل کل وری بهره بهبود که دهد می

 محرک منطقه، هر منظر از. است افزایش به رو مختلف مناطق
 یحال است، در فناوری پیشرفت شرقی، و ملی مناطق در رشد اصلی

 .است فنی کارایی تغییرات عمدتاً غربی و مرکزی مناطق در که
 در رشد اصلی محرک فرعی، مرحله هر حسب بر این، بر عالوه

 در که حالی در است، فنی کارایی تغییر فناوری، توسعه مرحله
 اولیه کمحر فناوری پیشرفت کلی، سیستم و اقتصادی تبدیل مرحله

 .است رشد

3 . Yu, Y., Alvi, S., Tufail, S. et al. 

4 . Xiaoqing Chen, Xinwang Liu, Qingyuan Zhu. 
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 645... اعضاء آموزشی وری بهره سنجش مدل یابی اعتبار 
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رابطه "( در تحقیقی به بررسی11) 1اسمرانی،سوکارنو و ای ویدا
 "صالحیت حرفه ای با بهره وری کار معلم در مدرسه عالیه

پرداختند. هدف از این مطالعه تعیین اینکه رابطه بین شایستگی 
حرفه ای و بهره وری کار معلم در مدرسه عالیه نگری بوده است.با 

اری توجه به عنوان تحقیق، این پژوهش از نوع کمی است. جامعه آم
می باشند که با روش  1پژوهش شامل کلیه معلمان مدرسه عالیه 

نفر بود. روش گردآوری داده  30نمونه گیری اشباع )تمام شماری( 
ها از پرسشنامه استفاده شده است و داده ها با استفاده از تحلیل 
همبستگی ساده تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین 

ری با داوری کار معلم رابطه مثبت و معنیهای و بهرشایستگی حرفه
و ضریب همبستگی  0،000توجه به سطح معنی داری محاسبه شده 

( به دست آمد که بیان می کند که r 0.826 محاسبه شده )مقدار
بین شایستگی حرفه ای و بهره وری کار معلم رابطه قوی وجود دارد. 

ری تغیر بهره ومیزان مشارکت موثر متغیر شایستگی حرفه ای با م
درصد بود. بنابراین، هر چه صالحیت حرفه ای  70.2کار معلم 

 .معلمان بهتر باشد، بهره وری کار معلمان بیشتر می شود

 آموزش وری بهره گیری در پژوهشی به  اندازه 2بکرا پنا و سنتین
 شاخص از استفاده با مکزیک های ایالت سراسر در عمومی ابتدایی

 یلتحل و تجزیه اهمیت مورستین پرداختند. علیرغم-هیکس نوجوان
 فقدان مختلف، مناطق در آموزشی سیستم یک عملکرد نحوه

 هدف. دارد وجود زمان طول در مناطق عملکرد پژوهشی معیارهای
 (TFPC) عوامل کل وری بهره تغییرات گیری اندازه تحقیق این

 سال هشت طی مکزیک ایالت 30 در ابتدایی آموزش بخش در
 کار، این انجام برای. است 2014-2013 تا 07-2006 از تحصیلی
 با را (HMTFP) مورستین-هیکس عوامل کل وریبهره شاخص
 مدارس در که ابتدایی سوم پایه آموزاندانش اطالعات از استفاده
 همچنین. مورد محاسبه قرار گرفته است کنندمی تحصیل دولتی
 .شد بررسی وری بهره در ها تفاوت این پشت اصلی محیطی عوامل

 مثبت TFPC میانگین تحلیل و تجزیه مورد دوره برای برآوردها
 همچنین. است فناوری پیشرفت از ناشی که دهد می نشان را 1.91٪
 هم با ایالتی و فدرال سطوح در حاکم سیاستهای حزب که زمانی
. یابیم می وری بهره بر توجهی قابل مثبت تأثیر باشند، داشته تطابق

 برای مدرسه سطح هایداده از استفاده به نیاز به اشاره با مقاله این
 ضروری عنصری عنوان به آموزشی هایسیستم ارزیابی و نظارت

 به شهروندان، به مؤثر و کارآمد دولتی مدیریت خدمات ارائه برای
 .رسدمی پایان

( در یک تحقیق مشترک بین المللی به 12)3آگاسیستی و همکاران
 اروپا و چین «نخبگان» هایدانشگاه عالی آموزش وریبهره ارزیابی

 مونهن روی بر تحقیق فرامرزی پرداختند. این رویکرد از استفاده با
 2015-2011 دوره برای چینی و اروپایی نخبه های دانشگاه از ای

 تجزیه برای را فرامرز روش یک در این تحقیق. دارد تمرکز
: دبکار گرفته ش اصلی کنندهتعیین عامل سه در آنها کلی وریبهره

 کارایی در تغییر( 2) همزمان، فناوری با مقایسه در فنی کارایی( 1)
_________________________________ 

1 . Asmarani, A., Sukarno, S., & El Widdah, M. 

2 . Becerra-Peña, Diana and Santin ,Daniel. 

3 . Agasisti, T., Yang, Gl., Song, Yy. et al. 

 وهایالگ نتایج. هادانشگاه از گروه دو فناوری نسبی برتری( 3) و فنی
 چینی مؤسسات وریبهره: دهندمی نشان را تکامل از متفاوتی

 در سال در ٪7.15 )+ کندمی رشد خود اروپایی همتایان از ترسریع
 سطح دانشگاههای برتر اروپایی حال این با ،(سال در ٪4.51 مقابل

 حفظ گروه یک عنوان به کارآمد تولید در را فناوری از باالتری
کرده اند و از این بابت نسبت به همتایان چینی خود برتری نسبی 

 دارند.

غنی ( در پژوهشی به بررسی آموزش 13)4ری یس،رنزولی و رنزولی
سازی و آموزش تیزهوشان برای توسعه استعدادها، هدایا و بهره وری 
خالق پرداختند. ارائه فرصت های یادگیری چالش برانگیز و جذاب 

 .یکی از راه های ایجاد انگیزه در دانش آموزان برای یادگیری است

در این مقاله، سهم حوزه آموزش تیزهوشان را در توسعه آموزش 
بحث قرار گرفت و چندین نوع مختلف از این سازی مورد غنی

های آموزشی جذاب شناسایی شد، از جمله آموزش استراتژی
ری سازی برنامه درسی، یادگییادگیری مبتنی بر عالقه، تمایز و فشرده

انتخاب و استفاده از بهره وری  مبتنی بر پروژه، یادگیری پایان باز
در این مقاله با ارائه پژوهشگران  .خالق در یادگیری دانش آموزان

هایی از نحوه پیاده سازی این آموزش تخصصی و ارائه مثال
های درس توان در کالسانگیز را میهای آموزشی هیجاناستراتژی

سازی و مشاوران مدرسه، هم برای و توسط متخصصان غنی
 آموزان اجرا کردند. استعدادهای تحصیلی و هم برای همه دانش

طالعه ای به تأثیر تکنواسترس بر بهره وری ( در م14)5آپادها
 تحصیلی دانشجویان پرداخته است. بر اساس نظر نویسنده مقاله، در

 اثرات درک برای محققان میان در ای فزاینده عالقه اخیر دهه دو
 زا ناشی استرس یا تکنواسترس. است داشته وجود فناوری منفی

 زارشگ شاغل متخصصان میان در ادبیات، در گسترده طور به فناوری
 رد دیجیتال های دستگاه فزاینده گسترش وجود با حتی. است شده

 و تکنوسی استرس شیوع بررسی مورد در کمی مطالعات دانشگاه،
 شیوع مطالعه این. دارد دانشجویان وجود بین در آن تأثیر

 28 تا 18 سنی گروه در تر، جوان جمعیت میان در را تکنواسترس
 استفاده با مطالعه این. کند می بررسی های هند راسال در دانشگاه 

 ابزار هند، خصوصی دانشگاه دانشجوی 673 از متشکل ای نمونه از
 فناوری زا روزافزون استفاده. کرد متقابل اعتبارسنجی را تکنواسترس

 کارهای تمامی تا است کرده وادار را دانشجویان عالی، آموزش در
. نندک تکمیل فناوری از استفاده با را ارزیابی جمله از خود آکادمیک

 ریتمدی های سیستم مانند پیشرفته یادگیری کاربردی های برنامه
 دانشجویان دیجیتالی، آزمون های دستگاه و ها MOOC یادگیری،

 همچنین مطالعه این. کند می ICT های مهارت توسعه به ملزم را
 نشجویاندا تحصیلی وریبهره بر تکنوسی استرس تأثیر بررسی به

 ایبر تکنواسترس ابزار که دهد می نشان ها پرداخته است. یافته
 و است معتبر جزئی تغییرات با آکادمیک، زمینه در استفاده

 چنینهم. کردند تجربه را فنی استرس از متوسطی دانشجویان سطوح

4 . Reis SM, Renzulli SJ, Renzulli JS. 

5 . Upadhyaya, P., Vrinda. 
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 همکاران  و مقری بابازاده گل صدیقه 646

 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-علمیفصلنامه 

 لیتحصی وری بهره بر منفی تاثیر تکنو استرس که شد مشخص
 .دارد دانشجویان

 نقشی مدیران آموزش آیا "( در تحقیقی با عنوان15)1اسالمامین و 
 توسعه حال در اقتصادهای در غیررسمی های شرکت وری بهره در

 رد غیر رسمی پرداختند. بخش "دارد؟)شواهد مبتنی بر نظر سنجی(
 اتفاق به قریب اکثریت و است مسلط توسعه حال در اقتصادهای

 مورد در یادگیری برای زیادی چیزهای. هستند متکی آن به فقرا
 زیرا - "فقرا کار و کسب" - دارد وجود غیررسمی های شرکت

 در اختیار می باشد. آنها عملکردی عوامل مورد در کمی اطالعات
 ارک نیروی وری بهره چگونه اینکه تحلیل با دارد سعی حاضر مقاله

 سطح به توسعه حال در کشورهای در غیررسمی های شرکت
 این د،دار بستگی شرکت اصلی گیرنده تصمیم یا مدیر تحصیالت

 رایب نظرسنجی هایداده از استفاده با. کند پر را ادبیات در شکاف
 و آسیا آفریقا، کشور 18 در نشدهثبت یا غیررسمی شرکت 3854

 33 تا 28 کار نیروی وریبهره که شویممی متوجه التین، آمریکای
 الیع یا متوسطه تحصیالت دارای مدیر که زمانی است باالتر درصد

بر  یافته این. باشد تحصیالت بدون یا ابتدایی تحصیالت با مقایسه در
اساس نتایج قوی آمارهای پارامتریک و ناپارامتریک اخذ شده در 

 راستای اجرای پژوهش به تایید رسیده است. 
 دیجد اریمع کی»( در تحقیقی با عنوان 16)2ایگرت و همکاران

و  PISA یانسان هیاز سرما یبهره بردار یاقتصاد کالن برا
PIAACبیان « یبه بهره ور یآموزش یها استیدادن س وندی: پ

پیاک  و پیسا های رویکردبررسی از استفاده با مقاله داشتند که این
(PISA و PIAAC) جدیدی معیار تحصیل، هایسال میانگین و 

 وزنی میانگین جدید معیار. کندمی ارائه انسانی سرمایه از
( آموزش کیفیت نماینده)گذشته PISA نمرات از همگروهی

 نماینده) مربوطه تحصیلی سنوات میانگین و کار سن در جمعیت
 هر نسبی هایوزن موجود، ادبیات برخالف. است( آموزش کمیت

. شودمی دهز تخمین مستقیماً بلکه است، نشده کالیبره یا تحمیلی جزء
 توجه با انسانی سرمایه موجودی کشش که دهد می نشان مقاله این
. ستا آموزش کمیت از بیشتر برابر چهار تا سه آموزش کیفیت به

 وریهبهر افزایش پتانسیل و دارد وریبهره با قوی پیوند جدید معیار
. است یشترب بسیار انسانی سرمایه کمیت به نسبت کیفیت بهبود از

 قابل مدارسمدیریت بهره وری  در بالقوه دستاوردهای این بزرگی
 در نهایت. یابد می تحقق طوالنی تاخیرهای با اثرات اما است توجه

 آموزشی سیاست در خاص اصالح یک تأثیر مقاله یافته های این
 ازیسشبیه وریبهره و انسانی سرمایه بر را( دبستانی پیش آموزش)

 می باشد. سیاست تحلیل برای جدید معیار سودمندی و نشان از

 

 مواد و روش ها 
مدل سنجش بهره وری  پژوهش حاضر در مورد اعتبار ازآنجاکه

پژوهش  باشد،آموزشی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی می
مطالعه  نوع و یتاز نظر ماه واست  یحاضر از نظر اهداف کاربرد

خبرگان  یهحاضر را کلتحقیق  یجامعه آمار. استروش ترکیبی 
_________________________________ 

1 . Amin, Mohammad, Islam, Asif M. 

که در زمینه بودند  ی تخصصیمدرک دکترا یحوزه که دارا ینا
ونه نم یینتع یبرا. داد یلتشکمتخصص هستند  آموزشی وری بهره

 ییرگروه از خبرگان از روش نمونه گ ینا یینپژوهش و تع ینا یها
 یریپژوهش بر اساس روش نمونه گ ینا در هدفمند استفاده شد.

 با مدرک نفر خبره و متخصص 30آگاهانه از نوع هدفمند ، تعداد 
در پژوهش حاضر روشهای گردآوری . داد یلتشک یتخصص دکترای

مطالعه دقیق الگوها ، تئوریها ، :عات مشتمل بر مراحل ذیل بودالاط
مدل ها ، مطالعات ، یافته ها و ... اعم از ملی و جهانی توسط 

.گرداوری این بند صپژوهشگر و مصاحبه با خبرگان درخصو
در این مرحله شاخص های : باز  دگذاریاطالعات در مرحله ک

احصاء و مصاحبه با خبرگان اعتبار مدل سنجش بهره وری آموزشی 
کدگذاری .گرداوری اطالعات در مرحله توسط پژوهشگر انجام شد

پژوهشگر شاخص ها را در قالب ابعاد ،  در این مرحله :محوری
مولفه ها مقوله بندی میکند و مصاحبه مجدد با خبرگان در این 

تنظیم موارد بند سه در انجام پذیرفت . توسط پژوهشگر صخصو
قالب یک فرم مصاحبه نیمه ساختار یافته و ارسال آن برای خبرگان 

ات .گرداوری اطالعتا به مدد فن بارش فکری به اشباع نظری برسند
پس از اشباع نظری خبرگان به همراه در مرحله کدگذاری انتخابی: 

پایایی در مصاحبه، در مراحلی . دگردیمفهومی اولیه طراحی  مدل
-همگردد. برداری و تحلیل مطرح میچون موقعیت مصاحبه، نسخه

به چگونگی هدایت سؤاالت اشاره  ،شوندهدر پایایی مصاحبهچنین 
 یبرداری نیز باید به پایایی درون موضوعشود. در پایایی نسخهمی

توجه  انجام شده حین تایپ متون توسط دو فرد یهایسینونسخه
ها نیز توجه به درصدهای گزارش بندی مصاحبهنمود. در طول طبقه

داده شده توسط دو نفر کدگذار، روشی برای تعیین پایایی است. 
درصد  60 دیباکه دو کدگذار ) ی)درصد( توافق درون موضوع میزان

( در مورد یک مصاحبه )کنترل تحلیل( نیز روشی برای باشد یا بیشتر
. در پژوهش کنونی از پایایی بازآزمون و روش تپایایی تحلیل اس

ه های انجام گرفتی برای محاسبه پایایی مصاحبهدرون موضوعتوافق 
های استفاده شد. برای محاسبه پایایی بازآزمون از میان مصاحبه

عنوان نمونه انتخاب شده و هر کدام انجام گرفته چند مصاحبه به
مشخص دوباره کُدگذاری شد. در یک فاصله زمانی کوتاه و  هاآناز 

سپس کُدهای مشخص شده در دو فاصله زمانی برای هر کدام از 
ها با هم مقایسه شدند. روش بازآزمایی برای ارزیابی ثبات مصاحبه

ها، رود. در هر کدام از مصاحبهکدگذاری پژوهشگر به کار می
 "قافتو"کدهایی که در دو فاصله زمانی با هم مشابه هستند با عنوان 

شوند. در این مشخص می "عدم توافق"و کدهای غیرمشابه با عنوان 
درصد به 0.68های انجام شده پژوهش ضریب پایایی بین کدگذاری

 روایی ابزار بوسیلهدست آمد که بیانگر قابل قبول بودن آن است.
در حین انجام .مصاحبه و بارش فکری با خبرگان بدست آمد

مصاحبه پژوهشگر با پرسش سوال های راهنما ،صحت برداشت 
خود را از گفته های مصاحبه شوندگان کنترل کرده است 
.پژوهشگر در فرایند نمونه گیری از شرکت کنندگان داده ها را 

2 . Egert, Balazs and de la Maisonneuve, Christine 

and Turner, David, 
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 647... اعضاء آموزشی وری بهره سنجش مدل یابی اعتبار 

Journal of Islamic Life Style Volume 5, Issue 4, Winter 2022 

مورد تحلیل قرار داد تا مواردی که ناقص بوده بادریافت اطالعات 
 مل گردد.جدید از شرکت کننده جدید کا

 

 یافته ها
 مدل کیفی 

 
 مدل کیفی تحقیق .1شکل 

بهره وری آموزشی اعضاء هیات  سنجش مدل یابی سوال اصلی: اعتبار
 علمی دانشگاه آزاد اسالمی  چگونه است؟

شود، یک مولفه مهم معادالت ساختاری استفاده می مدلزمانی که 
های مشاهده ای با دادهفرضیه مدلتحلیل ارزیابی چگونگی برازش 

. در این روش پنج عامل مهم در برازش مدل مورد اهمیت شده است

 AVEمیانگین واریانس استخراج -2روایی مرکب  cr -1است 
 GOFار معی -R2   5 -4آلفای کرونباخ  -3

 <CRباشد و مقدار    CR>0.07در مدل کمی باید مقدار 

AVE    باشد وAVE> 0.5    باشد. که در جدول زیر تمام
معیار ها نشان از برقراری این مقادیر است. و مدل از برازش اولیه 

 برخوردار است.
 

 وری آموزشی اعضای هیأت علمیتایید برازش مدل کمی ابعاد مدل سنجش بهره  .1 جدول
 AVE CR کرونباخ یآلفا مولفه ها

 0.844 0.549 0.793 عوامل علّی
 0.897 0.631 0.826 پدیده اصلی
 0.836 0.706 0.784 راهبردی
 0.877 0.598 0.847 زمینه ساز

 0.849 0.631 0.806 عوامل مداخله گر
 0.799 0.592 0.781 پیامدها
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 همکاران  و مقری بابازاده گل صدیقه 648

 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-علمیفصلنامه 

باشد تا مدل در این بخش  0.3باید بیشتر از  R2در گام بعد مقدار 
نیز از اعتبار کافی برخوردار باشد. که با توجه به محاسبات انجام 

بدست آمد که نشان از اعتبار  0.781عددی برابر  R2شده مقدار 
 مدل دارد.

ت ساختاری عدد در بخش نهایی سنجش اعتبار کمی مدل در معادال
GOF  بدست آید تا اعتبار  0.3است که این عدد نیز باید باالی

مدل را تایید نماید در این بخش نیز محاسبات نشان داد که عدد 
GOF  بدست آمد که نشان از تایید مدل دارد. 0.781مدل معادل 

پردازی ها ) مدل ها ( گلیسر و اشتراوس در سال برای ارزیابی نظریه
قابلیت فهم  -2 قیتطب-1اند:معیار اصلی را در نظر گرفته 4، 1970

 کنترل. -4 میتعمقابلیت  -3 –
همچنین کرسول در خصوص روال پدید آوردن نظریه نیز سؤاالتی 

قدر که نظریه مهم است روال تهیه را مطرح کرده و بیان داشته همان

بایست از یک نظم خاصی پیروی کرده باشد. برای نظریه نیز می
د مثل شوهای کیفی از چندین راهبرد استفاده میتعیین صحت یافته

ین در ا ؛ کهانبوه و غنی و فیتوص ی توسط اعضا،بررس همسوسازی،
 "بررسی توسط اعضا "ها از راهبرد تحقیق برای تعیین صحت یافته

 استفاده شد.
صورت ماتریس دوبعدی اولیه طراحی و بر این اساس مدل اولیه به

د و ش ( برگرداندهکننده در مصاحبه)متخصصان شرکت به خبرگان
 طراحی در مقیاس لیکرت سؤال 6مختلف  ابعاد با ایپرسشنامه

از خبرگان خواسته شد درستی نتایج را موردبررسی قرار  ؛ وگردید
 دهند.

 

 
 پیشنهادی جهت ارائه مدل نهایی مدلتناسب  درجهتعیین برای  ایتک نمونه t . نتایج آزمون2جدول 

 3میانگین جامعه = 

 t Df Sig استانداردانحراف  میانگیناختالف  مؤلفه
 0.000 29 4.96 0.909 1.17 تطبیق

 0.000 29 5.23 0.857 1.23 قابلیت فهم

 0.000 29 4.00 0.784 1.13 قابلیت تعمیم

 0.000 29 5.03 0.546 0.76 کنترل

پیشنهادی، به نظرخواهی از  مدل اولیه برای تعیین اعتبار درونی
واسطه پرسشنامه سنجش مدل پرداخته شد. متخصصان این حوزه به

ای لیکرت بود، مبنای درجه 5با توجه به مقیاس پرسشنامه که 
طور در نظر گرفته شد و همان 3گیری بر اساس میانگین نمره تصمیم

 :دهدنشان می 2آمده از جدول شماره دستکه نتایج به
 01/0در سطح  t=  4.96ده محاسبه ش tآماره در مؤلفه تطبیق، 

با میانگین  M=  4.17تطبیق  معنادار است. مقایسه میانگین سؤال
دهد که این مؤلفه ازنظر متخصصین دارای اعتبار نشان می 3جامعه 

 مورد تائید قرار گرفته است. درصد 99باالیی است و با اطمینان 
 01/0در سطح  t=  5.23ده محاسبه ش tآماره در مؤلفه قابلیت فهم، 

با میانگین  M=  4.23معنادار است. مقایسه میانگین قابلیت فهم 

دهد که این مؤلفه ازنظر متخصصین دارای اعتبار نشان می 3جامعه 
 گرفته است.درصد مورد تائید قرار  99باالیی است و با اطمینان 

 01/0در سطح  t=  4.00ده محاسبه ش tآماره در قابلیت تعمیم، 
با میانگین  M=  4.13 معنادار است. مقایسه میانگین قابلیت تعمیم

دهد که این مؤلفه ازنظر متخصصین دارای اعتبار نشان می 3جامعه 
 درصد مورد تائید قرار گرفته است. 99باالیی است و با اطمینان 

معنادار  01/0در سطح  5.03ده محاسبه ش tآماره کنترل،  در مؤلفه
با میانگین جامعه  M=  3.76است. مقایسه میانگین مؤلفه کنترل 

دهد که این مؤلفه ازنظر متخصصین دارای اعتبار باالیی نشان می 3
 درصد مورد تائید قرار گرفته است. 99است و با اطمینان 

 است؟ درونی اعتبار دارای شده ارائه مدل آیا: سؤال فرعی

 
 . نتایج معناداری مولفه های مدل بر اساس نظرات متخصصان3جدول 

انحراف  میانگین مولفه ابعاد
 استاندارد

حجم 
 نمونه

خطای 
 استاندارد

میزان 
 t مالک

درجه 
 آزادی

سطح 
ش بهره  معناداری

ف کلی  مدل سنج
فلسفه و اهدا

وری آموزشی 
ت علمی 

اعضای هیا
دانشگاه آزاد اسالمی

 

 توسعه جهت کاربردی و منسجم مدلی ارائه
الگوی سنجش بهره وری آموزشی  عوامل

 اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی
3.45 0.44 30 0.10 3.00 9.00 29 0.00 

 معرفی برای نظری زمینه کردن فراهم
 هیأت اعضای آموزشی وری مفهوم بهره

 اسالمی آزاد دانشگاه علمی
3.98 0.76 30 0.17 3.00 6.18 29 0.00 

 آموزشی وری بهره  مفاهیم کردن نهادینه
 0.00 29 8.76 3.00 0.13 30 0.59 4.32 اسالمی آزاد دانشگاه علمی هیأت اعضای
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الگوی سنجش بهره وری  گسترش و انتقال
آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد 

 اسالمی
4.18 0.67 30 0.15 3.00 7.71 29 0.00 

 یمدیریت خدمات و هافعالیت کیفیت ارتقاء
 آموزشی وری بهره  های مولفه بر مبتنی

 اسالمی آزاد دانشگاه علمی هیأت اعضای
4.09 0.78 30 0.17 3.00 6.24 29 0.00 

 تایراس در دانشگاه و صنعت ارتباط افزایش
اعضای هیأت علمی  شایستگی سطح ارتقاء

 دانشگاه آزاد اسالمی
3.85 0.71 30 0.16 3.00 6.85 29 0.00 

مبانی نظری 
 

ش بهره وری آموزشی اعضای 
مدل سنج

ت علمی دانشگاه آزاد اسالمی
هیا

 

 0.00 29 8.47 3.00 0.21 30 0.57 3.47 اچیو مدل
 0.00 29 7.52 3.00 0.24 30 0.68 3.27 احمدی و الوانی مدل
 0.00 29 6.89 3.00 0.14 30 0.65 4.12 لئونکویست وآنتی کاینن آنتی ریکا مدل
 با یافته توسعه آموزشی وری بهره مدل

 0.00 29 7.89 3.00 0.14 30 0.72 4.08 انتظار – ارزش نظریه

 0.00 29 7.00 3.00 0.13 30 0.60 3.95 مدل ابعاد و مولفه های بهره وری آموزشی
 0.00 29 6.19 3.00 0.15 30 0.69 3.95 آموزشی وری بهره های مولفه و ابعاد مدل
 0.00 29 5.66 3.00 0.15 30 0.67 3.85 والبرگ آموزشی وری بهره مدل
 0.00 29 6.89 3.00 0.14 30 0.65 4.00 فانگ کاک و تان تسو

 0.00 29 7.92 3.00 0.16 30 0.62 3.92 همکاران و یو
 0.00 29 5.12 3.00 0.18 30 0.71 3.71 اوینگان و ژینوانگ ژیائوکینگ،

اصول اجرایی 
 

ش بهره وری 
مدل سنج

ت علمی دانشگاه 
آموزشی اعضای هیا

آزاد اسالمی
 

 0.00 29 4.95 3.00 0.23 30 0.71 3.65 تشکیل کمیته اجرایی از متخصصین
 0.00 29 5.25 3.00 0.24 30 0.63 3.75 شناسایی نقاط قوت و ضعف

 0.00 29 4.06 3.00 0.23 30 0.60 3.55 ترسیم وضعیت مطلوب
 0.00 29 3.26 3.00 0.28 30 0.82 3.60 تعیین راهبردهای برای وضعیت مطلوب

 0.00 29 4.66 3.00 0.27 30 0.76 3.80 تهیه بسته ها ی آموزشی
 0.00 29 4.93 3.00 0.25 30 0.68 3.45 اجرای کارگاه ها

 0.00 29 4.29 3.00 0.28 30 0.83 3.80 برنامه ریزی
 0.00 29 4.67 3.00 0.15 30 0.22 3.95 ارزیابی مراحل اجرا

نظام ارزیابی 
 

ش بهره وری 
مدل سنج

ت علمی دانشگاه 
آموزشی اعضای هیا

آزاد اسالمی
 

 0.00 29 6.85 3.00 0.26 30 0.72 4.10 کمیته تخصصی ارزشیابی
 0.00 29 8.30 3.00 0.26 30 0.76 4.40 تدوین معیارها و شاخص ها

 0.00 29 7.71 3.00 0.25 30 0.68 4.20 بررسی عملکرد
مقایسه عملکرد اساتید دانشگاه آزاد 

 0.00 29 7.29 3.00 0.22 30 0.55 3.90 اسالمی

 0.00 29 7.93 3.00 0.26 30 0.72 4.30 اعمال اصالحات

سازو کار اجرایی ارائه 
 

ش بهره 
مدل سنج

ت علمی دانشگاه 
وری آموزشی اعضای هیا

آزاد اسالمی
 

برگزاری کالسهای ضمن خدمت برای 
 اعضای آموزشی وری آشنایی با مفاهیم  بهره

اسالمی به منظور  آزاد دانشگاه علمی هیأت
 ارزیابی عملکرد اعضای هیأت علمی

4.28 0.67 30 0.25 3.00 8.71 29 0.00 

اساتید بازنشسته دانشگاه معرفی توانایی 
آزاد اسالمی در جهت همکاری برای 

 تقویت تجربیات اساتید
4.20 0.78 30 0.27 3.00 7.24 29 0.00 

آشنایی مدیران و معاونین با مفاهیم بهره 
 0.00 29 7.85 3.00 0.26 30 0.71 4.34وری آموزشی به منظور ارزیابی عملکرد 
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اساتید دانشگاه در زمینه میزان شایستگی 
 خودشان

تقویت زیرساخت های آموزشی در جهت 
تقویت شایستگی های مدیران صنعت آب 

 کشور
3.85 0.60 30 0.23 3.00 8.00 29 0.00 

 هتج در دانشگاه انفرماتیک بخش تقویت
 علمی هیأت اعضای مهارتهای تقویت

 برای جهان با ارتباط و کاربردی و روزآمد
 .ربیشت کاربردی و عملی تجربیات کسب

3.76 0.69 30 0.25 3.00 9.19 29 0.00 

( مشخص شده است تمام معیارها 3همانگونه که در جدول شماره  
مورد تایید قرار  1.96باالتر از  Tو عدد  3با میانگین باالتر از 

گرفتند و در نتیجه می توان اعتبار الگو را در تمام زیرشاخص ها 

بعد نشان  5معیارهای کل هر  4-34دانست. در جدول تایید شده 
 داده شده است.

 

 . اعتباریابی ابعاد پنج گانه مدل سنجش بهره وری آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی4جدول 

اختالف  میانگین مؤلفه نوع  اعتباریابی
 میانگین

انحراف 
 استاندارد

t df Sig 

 بیرونی

 0.000 29 7.456 0.658 1.08 3.978 فلسفه و اهداف

 0.000 29 6.875 0.660 0.91 3.832 مبانی نظری

 0.000 29 4.508 0.64 0.69 3.69 اصول اجرایی

 0.000 29 7.616 0.686 0.18 3.18 نظام ارزیابی

 0.000 29 8.198 0.69 1.08 4.08 سازوکار اجرایی

با توجه به نتایج جدول باال می توان دریافت که بعد سازوکار 
مبانی  3.98، فلسفه و اهداف با میانگین4.08اجرایی با میانگین 
و نظام  3.69، اصول اجرایی با میانگین 3.83نظری با میانگین 
نه زمی به ترتیب از مهم ترین ابعاد الگو) در 3.18ارزیابی با میانگین 

 اعتبار یابی( محسوب می شوند.
 

 نتیجه گیری
پیش روی آموزش عالی، داشتن اعضای های اساسی  یکی از چالش

 پدیده یک وری هیأت علمی بهره ور در زمینه آموزشی است بهره
 هم جهان مختلف کشورهای.  است جهانی صنعت در شده پذیرفته
 آموزشی و بازرگانی صنعتی ملی وری بهره تراز بردن باال برای اکنون
  ایکاره و ساز راه از تا کوشند می و کنند می تالش پیگیرانه خود

 در 1باناس. شوند وری بهره تراز  باال رفتن سبب مدیریتی کارآمد
 تعهد و کاری محیط اساتید، عنوان توانمندسازی با خود مقاله

 یادگیری طول در پایدار آموزشی وری بهره سمت به سازمانی
 مختلف های سازمان پذیر خاطر نشان کرد که بهره وری در انعطاف

 رینت مهم از یکی که باشد گوناگون متغیرهای از تابعی تواند می
 آموزشی وری بهره در عالی آموزش سازمانی است. اهمیت فضای آنها

  .نیست پوشیده کسی بر
اسـت؛  بوده مواجه عمده مساله دو با اخیر سال های در عالی آموزش

 هزینـه افـزون روز ودیگر افـزایش افـزایش تقاضـا آنهـا از یکی

_________________________________ 
1 Bañas 

 پیوسته کـه دانشگاه ها اسـت حـالی در ایـن.اسـت آموزشـی هـای
ودهانـد مواجـه بودجـه کفایـت عـدم و کسری معضل با  منـابع. ـب

 استفاده لذا .می آیند بدست پیش روز مشکل تر وگران تر از هـر
 می تواند انسانی ویـژه نیروی بـه تولیـد وعوامـل منـابع از بهینه

 هب .باشد منابع محدودیت مشکل با مقابله برای مناسبی راهکار
 بهـره وری مقولـه بـه توجـه منابع محدودیت امروزه عبارت دیگر

 به تنها نه بهره وری» است.  سـاخته ضـروری پـیش از رابـیش
ارتقـای  بلکه است، مطرح عملکردها سنجش برای معیاری عنوان

است.  کشورها اجتماعی -اقتصادی توسعه برای الزم شرط آن،
 مدیر هر برعهده مسؤلیت هاکه ترین ازسوی دیگر یکی از مهم

 بهره وری در آن سازمان اسـت.لـذا -باالبردن قرارگرفته، سازمانی
 رهـ در مدیران اصلی وظایف از یکی منابع سـطح بهره وری ارتقـاء

 می رود. خـدماتی بشمار یـا زتولیـدیا اعـم سـازمانی
با توجه به یافته های حاصل از اجرای این پژوهش پیشنهادات 

 کاربردی به شرح زیر ارائه می شود:
 تاکید بر بهبود مستمر کیفیت کار در دانشگاه های آزاد اسالمی

 در کار انجام روش تغییر برای مدیران به کافی اختیارات تفویض
 الزم مواقع
 های طرح و دانشگاهی واحدهای به بودجه تخصیص در کافی دقت

 پژوهشی

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            10 / 12

https://islamiclifej.com/article-1-1467-fa.html


 651... اعضاء آموزشی وری بهره سنجش مدل یابی اعتبار 

Journal of Islamic Life Style Volume 5, Issue 4, Winter 2022 

 و دانشگاهی واحدهای بین اثربخش همکاری و ارتباط برقراری
 گروهی کار فنون کارگیری به با دانشگاه مختلف های قسمت
 علمی هیأت اعضای و مدیران تشویق و کارتیمی های مهارت توسعه

 تیمی صورت به یکدیگر با کار به
 هدف خود، وظایف شرح و ها مسئولیت از باید علمی هیأت اعضای

 کامل آگاهی کاری فرآیندهای و مراحل و دانشگاه های ماموریت و
 .باشند داشته

 هماهنگ نمودن دانشگاه با تغییرات درونی و بیرونی
اندازه گیری و بررسی مداوم بهره وری آموزشی جهت تعیین نقاط 

 قوت و ضعف اعضای هیأت علمی
عدالت و برابری در توزیع خدمات به دانشجویان و اعضای  ایجاد

 هیأت علمی
بکارگیری نظرسنجی های منظم و مداوم از ارباب رجوع به منظور 

 تعیین و تقویت سطح رضایت آنان
بررسی و پیگیری و رسیدگی به شکایات دانشجویان از اعضای هیأت 

 علمی.
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