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 چکیده

صررور  ا ررنان سر ررنان  وپرورشآموزش رانیمد یوربر مدل بهره مؤثرعوامل  ییبا هدف شررنا رراحاضررر  پژوهش

  ۀمرحلآماری در   ۀ  جامعباشرردمیکمی( و از نظر هدف کاربردی _کیفی) یقیتلف صررور به  روش تحقیق ا ررت گرفنه

ا رنان   وپرورشآموزشدوم منو رهه  هکلیه مدیران مدارس دور شرامل یکم ۀدر مرحلخبرگان و نفر از  12کیفی شرامل 

ول کیفی از روش اشررربرار نظری و در بمش کمی از جرد ۀبودنرد  برای تعیی  حم  نمونر نفر  411سر رررنران بره تعرداد 

گیری تصرررادفی آمراری تعیی  و برا روش نمونره ۀعنوان نمونر برهزن(  97مرد و  102نفر ) 199تعرداد  ،مورگران_یسررر کرج

ای بود که اعنبار آن تو ر  ا راتید و پایایی آن با آزمون  راخنهمحقق ۀپژوهش پر رنرنامابزار ای اننماب شردند   خوشره

و معادال   26Spss یافزارهانرمها نیز از داده لیوتحلهیتمزای به د ررت آمد  بر 0/ 82  آسفای کرونباخ برر رری و مقدار

 ،ینیریعوامل مد ،یزشر یعوامل انگ ۀسفؤ م 7 که ننایج بمش کیفی با پانل دسفی ننران دادا رنفاده شرد    lisrel راخناری 

  وریبهره شراخص برای 62ی و و عوامل  رازمان یعوامل نوآور ت،یعوامل مقبوس ،یعوامل توانمند راز ،یهیعوامل مح

،  0/ 79 ینیریعوامل مد، 0/ 84 یزشیعوامل انگ یبار عامل که عادال   راخناری نیز ننران دادننایج ممدیران شرنا رایی شرد  

 0/ 85 یعوامل  رازمان و 0/ 69 یعوامل نوآور، 0/ 83 ت یعوامل مقبوس، 0/ 72 یعوامل توانمند راز، 0/ 80 یهیعوامل مح

 منا ب مدل بودند ننان از برازش گیری اندازه های برآورد مدلهسنند  همچنی  تمام شاخص

 یهیعوامل مح ،ینیریعوامل مد ،یزشیعوامل انگوری، بهره واژگان کلیدی:
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 مقدمه

 ازجملهزیرا کیفیت کاری آنان ؛ روندشرمار میبه یها رازمانعناصرر موفقیت و تحقق اهداف    یتریاصرلمنابع انسرانی 

که   وری مفهومی ا ررت جامع و کلیهره(  ب2020، 1مونز و پری ) باشرردمیامروزی  یها ررازمانعامل تمایز  ،وریبهره

 آ رررایش جرامعره همواره مردنظرجهرت ارتقراس  رررهگ زنردگی، رفراه بینرررنر، آرامش و  ضررررورتی عنوانبرهافزایش آن 

از عناصرر انسرانی   لوبمه ۀناظر بر ا رنفاد یوربهره ( 2019، 2فنیزا)ا رت بوده مرداندوست مداران، اقنصراددانان و  ریا رت 

  کی هایی رت از حاصرل خروجا وری عبار بهره(  2020، 3چواتیگایسرنی) باشردمیبینرنر  افزودهارزشق در جهت خل

که بر روی آن توافق   باشردمیوری برای بهره فیتعر  یتر راده فیتعر  یا ؛سرن یهای آن  ر بمش بر ورودی سرن ،ی ر 

 ( 3201و همکاران،  4چیرنس) نظر وجود دارد

 وری در بمش دوسنی وگیری بهرهاندازه  ، ارزیابی و اصرر ا ا ررت اجراگیری، اندازه وری شرراملفرآیند مدیریت بهره

ضرررور  بهبود    سذا؛ ا ررت  خدماتی و آموزشرری ژهیوبههای دوسنی یکی از مباحث مه  در مدیریت  ررازمان ،بهبود آن

دوسنی خدما  در بمش (  1389 ،کاشریمو روی و یهیقف) ا رت   وری در  ره  رهگ ملی، دوست و  رازمان مهرابهره

  رنمش های اننفاعی بینرنر برگیرد   رازمانباید مورد  رنمش قرار  ، برابری نیزییکارا و ع وه بر  رنمش اثربمنری

در  های دوسنی بر اثربمنرری تأکید بینررنری دارند و تنهاکه  ررازمان ا ررت  حاسی در   ای  مسررهلهکارایی تأکید دارند

عملکرد   گیریوری، اندازهدر  رنمش بهره(  2000، 5)کلی و  رویندل شرودهای دوسنی به معیار برابری توجه می رازمان

گیری  برای اندازه ( 2015، 6تایلور)  ی باید به آن توجه الزم را مبذول دارندخدماتهای یدی ا رت که  رازمانای کلنکنه

اهداف نهایی  ،بلندمد های شرروند  بازدهتنررمیص داده یکدیگرها از و  ررنانده  مد یطوالنهای اثربمنرری باید بازده

  دنریگ یبرمرا در  های زمانی  ره تا پنج  راسه و گاهی بینرنردوره ،اهدافیچنی  ای  ؛کنندگیری میها را اندازه رازمان

های  ازدهب باغل شررده ودهند، تعریف های مسررنقیمی که ننایج فوری ا ررنراتژی را ننرران میبازده عنوانبه  ررنانده

  ؛های کلیدی ا رت  رناندهها و منرمص کردن بازده ،گیری اثربمنریاوسی  منرکل در اندازه  شروندنامیده می مد کوتاه

طریق  ررؤاالتی از کارکنان و  مدیران در زمان تصرردی مسررهوسینی جدید از  شررفاف نیسررنند ها معموالًبازده برنامهزیرا 

های ممنلف بر ها و  رناندهاز ای  راه اهمیت بازدهواقع در ؛مص کنندزمان را منر های مه   رابازده توانندنفعان میذی

 ( 2004، 7)رائو و میلر شودرجور منمص میمننریان و اربابطبق نیاز 

منابع انسرانی  ۀمدیران در تو رع  ،ا رت  در ای  نظام وپرورشآموزشمنابع انسرانی، نظام  ۀای مه  تو رعهیکی از نظام

زیرا ؛ ندکنچنرمگیری تعیی  می طوربهموفقیت یا شرکسرت یک  رازمان را ارند  مدیران مدارس  ری دمحو   خود نقشِ

 زوالروبهمنابع انسرانی  ،نباشرند نچه در مسریر صرحیگ ا رنفاده از آننان هدایت منابع انسرانی را در اخنیار دارند و چناآ

توسید آنان، توانایی برای  وریبهره ؛شرودروشر  میمدیران  وریبهرهو اهمیت (  از همی  ر2019، 8رفت )آینی دنخواه
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از  رروی دیگر در  ررازمانی مانند (  2013،  1آدنیپیکانکند )منافع و مزایایی را ایماد میتر ا ررت که تر و توسیدیخ ق

دارند   روکارآنان با منابع انسانی به شکل مسنقی    های توسیدی نیسرت مدیران مانند  رازمان وریبهره ،وپرورشآموزش

وری بینمامد  عملکرد مدیران با تواند به بهرههای خود و  رررایر منابع انسرررانی دیگر میکه ا رررنفاده کارآمد از قابلیت 

دهد  مدیران مدارس با تعرام   نان را تنرررکیرل میآ وریبهرهبمش مهمی از عملکرد و  آموزانهمکراران خود و دانش

 ( 2019، 2کنیباشند )خود داشنه ؛مدرس یهات یظرفتوانند بهنری  ا نفاده را از کارآمد می

 مورد درهای توسیدی بوده و بینرنر مهاسعا  مربو  به مدیران  رازمان که دهدمدیران ننران می وریبهرهپینرینۀ موضرور 

های فرضیه آزمایی بوده  بیننر مهاسعا  انمام شده با روش   همچنی وجود داردپژوهنری  خأل وپرورشآموزشمدیران 

ازجمله عناصرررر مه   معنقد ا رررت که (1387) یرنظا رررت  کمنر موردتوجه پژوهنرررگران بوده ،تلفیقی یهاروش و

  ،یمهار ، شررناخت شررعل، ع قه به مح ما ،یمنررارکت در تصررم ش،آموز زش،یانگاند از عبار  رانیمد یوربهره

و  قیتنرو  ،پرداخت غل، نظام منا رب تنا رب شرعل و شرا ،ی رازمان ت یبازخورد عملکرد، حما نررفنه،ینو و پ زا یتمه

 ،یفرد  ررهگ رره را در   یوربر بهره مؤثر( عوامل 1394و همکاران ) یصررابر  سررنهیشررا  رانیمد یکارگماربهو  هیتنب

و بازخورد   ییاجرا ندیارتقا، فرآ یهاروش ،ینظر یفلسرفه، اهداف، مبان یعد اصرلو شرش بُ ی رازمانبرونو  ی رازمان

  یورمه  بهره یهااز شررراخصبمنررری  که ننیمه گرفنند یدر پژوهنررر ( 1394و همکاران ) زادهروشررر   دنردک  ارائه

  یایمزا هارائاو تو ر  کارکنان،  رشیب فصرل و پذ ریعملکرد، عملکرد در رت مد یابیمنا رب ارز سرن ی ر  اند ازعبار 

و  ییآقا  ریمد یهبرو  ربک ر کارکنان یا را ر  یازهایبه کارکنان، منرارکت کارکنان در اداره  رازمان، توجه به ن یجانب

 و رشررد یریادگ ی، یداخل یندهایفرامانند  ییهامؤسفه ی شرراملوربهرهکه  ندننیمه گرفن یپژوهنرر ( در 1394همکاران )

بندی د رنه محیهی،  رازمانی و فردی  رهگدر  ره  راوری بر بهره مؤثر( عوامل 1395و همکاران ) یشرهاب یمیکرا رت  

   ،یتحصرر  گ رره ،ی رربک رهبر مانند ییهامؤسفه که ننیمه گرفت  یوهنرر پژ( در 1396) یرجب کنررنکاراند  کرده

گایسنی چواتی  هسنند   وریبهرهعناصر مه   ازجملهو شناخت شعل  یهیمح  یشرا ،یشعل ت یمنارکت کارکنان، رضا

 ،لیشرررع رضرررایرت  رهبری کرارآمرد، معلمران شرررامرل وریبهره بر مؤثرعوامرل  کره در پژوهنررری ننیمره گرفرت ( 2020)

 ا ت  وپرورشآموزشو نظار   معلمان خ قیت  کاری، اخ ق فرهنگی، تعهد نظ ،  ازمانی، جو  توانایی،/ شایسنگی

  یوسوژیزیو ف یاجنماع ،یکیزیف ،یاقنصراد ،یعوامل  رازمان که نیز در پژوهنری ننیمه گرفنند( 2016) 3کازاز و همکاران

  اثرگذار بر عوامل که ننیمه گرفنند در پژوهنرری (2014) 4کوتایو    ویمیباشررندمی وریبهرهبر  مؤثرعوامل  ازجمله

و عوامل   زا یابزارآال  و تمه  ،یهی، محی رررازمان ،یروان ،یو جسرررمان یکیزیفاند از عوامل عبار  رانیمد یوربهره

  که ننیمه گرفت  یپژوهنرر در ( 2013) 5 ررنی   بر اثرگذار یا رر یخاص  رر   یمنررک   و شرررا ۀرندیدربرگ که  یرونیب

تقسری   و فرا رازمانی ی رازماندرونمانند عوامل فردی، عوامل محیهی، عوامل  رازمانی که به دو قسرمت  ییهاسفهؤ م

 یروین یوربهره یبرا اسگویی ۀجهت ارائ یمهاسعه و پژوهن در (2013) 6دیماهاماثرگذار هسرنند   وریبهرهبر  شروند،می

یانسان یروین هرندیدربرگ اند از عبار  یانسان یروین یوربر بهره رگذاریتأث یگرفت که پنج گروه ا ا  مهینن ،یانسان
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کمبود   ،یا رر ی رر  ت یوضررع همچون یعناصررر قابلدر م  ییو دارا  یهی، عناصررر محابزارآال مواد و  ،ینیریعناصررر مد

 انیر م فیضرررع یرابهره و همراهنگ ت،یر ریضرررعف مرد ،یکرار ۀ، نبود تمربر ابزارآال و نراکرارآمرد بودن  یمیقرد زا ،یتمه

ی نیروی انسرانی وربر بهره یمنف یریتأث، شردهیبندزمان ۀاز برنام  روسا رنفادهدر پرداخت، د رنمزد ک  و  ریتأخها، هروگ 

 هایعوامل نظارتی، عوامل اقنصررادی، طراوری را شررامل بر بهره مؤثر( نیز عوامل 2011و همکاران )  رروکیمان  دارند 

 بر مؤثرشرنا رایی عوامل »هدف اصرلی پژوهش حاضرر  ،شرده ارائههاسب با توجه به مدانسرنند   عوامل طراحیاجرایی و 

 باشد می «ا نان سر نان وپرورشآموزشوری مدیران مدل بهره

( 1شرررمراره ) جردولدر وری ممنلف بهرههرای و شررراخصهرای ذکر شرررده، ابعراد بنردیبرا توجره بره نظریرا  و تقسررری 

 د نباشمناهده میقابل

 

 وری ره ابعاد ممنلف به  :1جدول  

 اندیشمند و سال ارائه هاشاخصه  عوامل  سطوح

درون  ازمانی
 

عوامل فردی 
 

 ( 1388پور )(، کارگر و فرج1392(، سهییان و دعائی ) 1995سیانگ ) بهبود کیفیت 

 ( 1388پور ) کارگر و فرج کسب مهار  

 کسب توانایی
 (،  1387(، نظری )1998(، فوردیس )1998فرانساسنسی و گوالل ) 

 ( 1388پور )(، کارگر و فرج1380همکاران ) ی و احمد 

 ( 1388پور ) کارگر و فرج میل به پینرفت 
 ( 1390 اعنچی ) دید مثبت به  ازمان 

 ( 1390(،  اعنچی )1380احمدی و همکاران )  خ قیت و نوآوری 

 

 انگیزه

(، احمدی و همکاران  1980(، هر ی و گلدا میت )1998فوردیس )

 (،  1390(،  اعنچی )1386شاهی )و جهان (،  بحانی1380)

 ( 1392(، سهیفیان و دعائی ) 1387نظری ) 

(،  1390(،  اعنچی ) 2009(، پرودفو  و همکاران ) 1998فوردیس ) رضایت شعلی

 ( 1396کننکار رجبی )

 ( 1998فوردیس ) شادمانی و خوب بودن 

 ( 1396(، کننکار رجبی )1998فرانساسنسی و گوالل )  تحصی   

 ( 1380و همکاران )  احمدی جنسیت

 ( 1390(،  اعنچی )2009پرودفو  و همکاران ) حاال  روانی کارکنان

 ع قه به محی  کار
 (، 1392(، سهیفیان و دعائی )1387(، نظری )1998فوردیس )

 ( 1396کننکار رجبی )

 شناخت شعل 
 (،  1396(، کننکار رجبی ) 1998فوردیس )

 ( 1392) مکاران حوض و هدانیاسی ده
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درون  ازمان
 ی

عوامل مدیرینی
 

 ( 1388پور ) کارگر و فرج اعنماد  ازی

ارائه اط عا  یا  

 شفافیت
 ( 1980(، هر ی و گلدا میت ) 1388پور ) کارگر و فرج

  پبگیری منک  

حمایت   ازمان و 

 کارکنان

(،  اعنچی 1387(، نظری ) 1980(، هر ی و گلدا میت )1998فوردیس )

 ( 1388) پور کارگر و فرج(، 1394زاده و همکاران ) (، روش 1390)

 ( 1390 اعنچی ) جو  ازمانی کارآمد 

 د نمزد، 

 تنویق و پاداش 

 (،  1990(، پریچارد ) 1387(، نظری )1386شاهی ) بحانی و جهان

 ( 1388پور ) (، کارگر و فرج1394زاده و همکاران )روش 

 آموزش مسنمر 
(، احمدی و  1998گلدا میت ) (، هر ی و 1998ل ) فرانساسنسی و گوال 

 (، 1387(، نظری ) 1386شاهی )(،  بحانی و جهان1380همکاران )

 ( 1388پور )فرج(، کارگر و 1394آقایی و همکارن ) 
 ( 1390 اعنچی ) مبارزه با فساد اداری 

 ( 1394(، صابری و همکاران )1394(، آقایی و همکارن ) 1390 اعنچی ) تو عۀ  ازمان 

 ( 1390 اعنچی ) مدیریت زمان 

 تمصیص بودجه و 

 منابع  ازمانی 
 ( 1997فریدم  ) 

 ( 1394زاده و همکاران ) (، روش 1396) (، کننکار رجبی 1387نظری )   بک رهبری

 ( 1998فرانساسنسی و گوالل )  کیفیت مدیریت 

عوامل نظارتی 
 

 (،  1995سیانگ ) (،1990(، پریچارد )1980هر ی و گلدا میت ) ارزیابی

 ( 1394زاده و همکاران )روش 

 ( 1394(، صابری و همکاران ) 1387نظری )  بازخورد عملکرد 

ت 
عوامل منارک

 محی   

 دو نانه و پرتفاه 

(، سهیفیان و دعائی  1392حوض و همکاران )(، دانیاسی ده1390 اعنچی )

 (،  1390(،  اعنچی )1388پور )(، کارگر و فرج1392)

 ( 1394همکاران ) ه وزادروش 

(،  1396(، کننکار رجبی )1380(، احمدی و همکاران )1992ک رک )  گیری منارکنیتصمی 

 ( 1388پور ) (، کارگر و فرج1394همکاران )زاده و روش 

صادی 
عوامل اقن

 تدراکا  و   

 گذاری  رمایه

(، نظری  1386شاهی ) (،  بحانی و جهان1998فرانساسنسی و گوالل ) 

 ( 1388پور )کارگر و فرج (،1387)

تأمی  وارتقای  

 تکنوسوژی 

 (،  1386شاهی ) (،  بحانی و جهان1998فرانساسنسی و گوالل ) 

 ( 1388پور )(، کارگر و فرج1392سهیفیان و دعائی ) 

 

عوامل  ازمانی 
 

 فرهنگ
 (،  1390(،  اعنچی )1386شاهی ) بحانی و جهان

 ( 1392سهیفیان و دعائی ) 
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عوامل بهداشنی
 های  بیماری 

 تنفسی و پو نی
 ( 1390(،  اعنچی )1998فوردیس )

 منک    

 عصبی و بویایی
 ( 1390(،  اعنچی )1998فوردیس )

برون  ازمانی
 

ب رجور 
  اربا

اننظارا
 

 ( 1997فریدم  )  کیفیت

 ( 1997فریدم  )  دقت

 ( 1997فریدم  )   رعت

 ( 1390(،  اعنچی ) 1997فریدم  )  رضایت

خود اعنبار
 ( 2009پرودفو  و همکاران ) مقبوسیت  ی

 ( 2009پرودفو  و همکاران ) مهلوبیت 

 ( 1388پور ) کارگر و فرج اعنماد

 
ی محی

 ازگار
 ( 1380احمدی و همکاران )  رقابت 

 شرای  بازار 
 (،  1386شاهی )(،  بحانی و جهان1998فوردیس )

 ( 1388پور ) کارگر و فرج
 ( 1394همکاران ) ی و آقای  های دوسنینامهآئی 

 ( 1998فرانساسنسی و گوالل )  محی  اجنماعی

عوامل  

 ازمانی
 

خ قیت و نوآوری  

  ازمان
 ( 1390 اعنچی )

 منبع: مبانی تحقیق

 

 د نباشمناهده می( قابل1شماره ) شکلدر های اثرگذار عوامل و شاخص ،مرور پینینه و م حظا  نظریبا 

 
 وپرورش آموزش دیران  م وری بر بهره ثرمؤ عوامل  هیاوسمدل  : 1شکل 

 

 

 بهره وری نیروی انسانی

 عوامل

   رون سازمانی
 عوامل 

 برونی سازمانی

 سازگاری اعت ار مشتری مدیریت مشارکت   نولوژی نیروی کار
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 شناسی پژوهشروش

آماری   ۀجامع  ،  در بمش کیفیباشدمیکمی( و از نظر هدف نیز کاربردی  _کیفی)  یقیتلفصور   بهروش پژوهش حاضر  

یل دور در تکم 3در پانل تا  کنندگانمنارکت   نفر از کارشنا ان و خبرگان بودند که پانل دسفی را شکل دادند 13شامل 

(، توافق نسبی بی  0/ 724پانل ) وم  ۀد  با توجه به ضریب کندال منا ب در مرحلپر ننامه منارکت داشنن

 در همی  مرحله به د ت آمد و دیگر نیازی به طی مراحل بعدی نبود  کنندگانشرکت 

نفر  411به تعداد ن ا نان سر نا وپرورشآموزشکلیه مدیران دوره دوم منو هه شامل آماری  ۀجامع در بمش کمی نیز

تصادفی  اده  یریگ نمونهبا روش  199مورگان حم  نمونه و جدول کرجسی  بودند که برا اس زن( 200مرد و  211)

 یفیک  ۀدر مرحل  مدهآد ت ی بهها اخنه برا اس مؤسفه و شاخصمحققای پژوهش شامل پر ننامهاننماب شدند  ابزار  

 توانمند ازی، عوامل محیهی، عوامل مدیرینی، عوامل انگیزشی، عوامل املو ع) مؤسفه 7بود  بر ای  ا اس پانل( )

 با نمره   بسیار موافق )  کر یسبر ا اس مقیاس    که  شدشاخص تدوی     62 ازمانی( و    نوآوری و عوامل  مقبوسیت، عوامل

  برای اعنبار ابزار از دیدگاه گردید( طراحی  1  با نمره   فو بسیار مماس  2  با نمره   فمماس،  3تا حدودی    4  با نمره  موافق ،  5

( 2شماره ) جدولاز آزمون آسفای کرونباخ ا نفاده شد که ننایج آن در نیز برای پایایی روایی صوری( و ) خبرگان

  دنباشمناهده میقابل

 

 هاداده  یکرونباخ ابزار گردآور  یآسفا  :2جدول  

 آلفای کرون اخ ها عدا  گویه  هامؤلفه 

 824/0 9 عوامل انگیزشی 

 899/0 15 عوامل مدیرینی

 912/0 5 عوامل محیهی 

 851/0 9 عوامل توانمند ازی 

 861/0 7 عوامل مقبوسیت 

 738/0 3 عوامل نوآوری 

 843/0 14 عوامل  ازمانی 

 83/0 62 وری مدیران بهره 
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 هایافته

 شود:میارائه  شوندگانپر شهای جمعیت شناخنی ویژگیابندا 

 

 کمی پژوهش  ۀآماری در مرحل ۀ نمونهای ژگیاز وی برخی  :3  جدول

  رصد  عدا  سابقه کار  رصد  عدا  جنسیت

 3 6 پیمانی 3/51 102 مرد 

 5/91 182 ر می  7/48 97 زن

 5/5 11  ایر )آزماینی(  درصد  تعداد    

 درصد  تعداد  تحصی    5/5 11 30تا   20

 5/2 5 پل ی دفوق 1/28 56 40تا   30

 2/44 88 سیسانس 7/46 93 50تا   40

 7/44 89 سانسیسفوق 6/19 39 50باالی 

N 199  5/8 17 دکنرا 

 

توافق و اجنمار   ،کنندگانمنارکت  وم بی   در دورِانمام گرفت و در طی  ه مرحله در بمش کیفی، مراحل پانل دسفی 

 د نباشمناهده میقابل مدیران وریبهره های نهاییو شاخص هامؤسفه( 4شماره )جدول صور  گرفت  در 

 

  وم تکنیک دسفی  ۀتوصیفی مرحل لیتحل :4جدول  

 انحراف معیار میانگین  عدا  شاخص
 هاصدک

 چارک سوم چارک  وم چارک اول

 5 5 5 622/0 75/4 12 رضایت شعلی منابع انسانی

 5 5 4 669/0 58/4 12 به شعل  یتعهد و دسبسنگ

 5 5 4 669/0 58/4 12 کار و تمربه   ابقه

 5 5 25/3 403/1 17/4 12 یشعل ی ازیغن

 5 5 5/3 231/1 33/4 12 ی شعل یو باسندگ تو عه

 5 5/4 4 888/0 33/4 12 یشعل گردش

 5 5 4 985/0 33/4 12 ا نعدادهای فردی و شعلی  هماهنگی

 5 5 25/3 193/1 17/4 12 شعل  شناخت

 5 5 25/3 267/1 17/4 12 کار  حم 

 5 5 25/4 651/0 67/4 12 ت ی جد

 5 5/4 4 888/0 33/4 12 کار   یمهلوب و   مت مح  یمح
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 اریانحراف مع نیانگیم  عدا  شاخص
 هاصدک

 چارک سوم  ومچارک  اولچارک 

 5 5 4 996/0 42/4 12 کارآمد  یجو و فرهنگ  ازمان

 5 5/4 4 778/0 33/4 12 ی ازمان تی آرامش خاطر و حما

 5 5 25/4 651/0 67/4 12 ی کپارچگی و  یهماهنگ مادی ا

 5 5 5 622/0 75/4 12 یهیمح ی ازگار

 5 7 4 279/1 4 12 ای و مزا حقوق

 5 5/4 25/3 886/0 25/4 12 و احنرام  یشعل تیامن

 5 5 3 443/1 08/4 12 اعنبار

 5 5 4 357/1 25/4 12 و قدر  انمام کار  یآمادگ

 5 5 25/3 537/1 4 12 ی و پژوهن یعلم نشیب داشن 

 5 5 25/4 651/0 63/4 12 منابع تیفیک شی و افزا به پینرفتل می

 5 5 4 528/1 17/4 12 منابع انسانی ییکارا

 5 5 4 669/0 58/4 12 منابع انسانی  یاثربمن

 5 5 4 798/0 5/4 12 بودجه و منابع  ازمانی تمصیص

 5 5 25/4 1 5/4 12 ی کار یزندگ تیفیک

 5 5 4 793/0 42/4 12 مسنمر  یزی رو برنامه  یده ازمان

 5 5 25/4 793/0 58/4 12 ی و رشد فکر ییافزاه  

 5 5/4 4 778/0 33/4 12 به کار افنمار

 5 5 25/4 651/0 67/4 12 ر  مهاو  کسب توانایی

 5 5 4 492/0 67/4 12 یگذاره ی  رماو   تدارکا 

 5 5 25/3 888/0 33/4 12 زمان  تی ری مد

 5 5/4 3 128/1 4 12 جلب منارکت کارکنان در امور 

 5 5 25/4 651/0 67/4 12 تیشفاف مادی و ا یبا فساد ادار مبارزه

 5 5 3 267/1 17/4 12 ت ی ری باز مد یدرها ا تی 

 5 5 25/3 073/1 33/4 12 و کارکنان رانی مد میان دو نانه ارتبا 

 5 5 3 564/1 92/3 12 لی و تما زهیانگ

 5 5 4 669/0 58/4 12 ی انسان یاصول مهند  کاربرد

 5 5 25/3 9/0 42/4 12 ی عوامل رفاه وجود

 5 4 3 853/0 4 12 ی ژتکنوسوا نفاده از 

 اص ا و ارتقاس مداوم  بهبود،

 با آموزش ضم  کار  
12 42/4 793/0 4 5 5 

 5 5/4 4 778/0 33/4 12 ی نظ  و انضبا  فرد

 5 5 4 798/0 5/4 12 و صداقت در ارتباطا   عداست
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 اریانحراف مع نیانگیم  عدا  شاخص
 هاصدک

 سومچارک   ومچارک  چارک اول

 5 5 4 492/0 67/4 12 و دقت عمل  یدر نکار

 5 5 4 905/0 5/4 12 و ننا  یشادمان

 5 5 4 492/0 67/4 12 دوسنی هاینامهآئی  

 5 5 25/4 24/1 42/4 12 رجورارباب  تی رضا

 5 5/4 4 669/0 42/4 12 عا  ی و کاهش ضا یا ناندارد از

 5 5 25/4 452/0 75/4 12 در کار  یو دگرگون تحول

 5 5 5 289/0 92/4 12 یفرد یژگی و

 5 5 5 289/0 92/4 12 یو جسمان یکی زیف عوامل

 5 5 25/3 193/1 17/4 12 ی ری پذرقابت ۀیروح

 5 5 4 515/0 58/4 12 منابع انسانی  یو نوآور تیخ ق

 5 5 4 669/0 58/4 12 ی پرخاشگر  حذف

 5 5 25/3 888/0 33/4 12 و بازخورد عملکرد  رهاومن

 5 5 5 0 5 12 ی ری و اننقادپذ یفرهنگ _یاجنماع تعامل

 5 5 25/4 9/0 58/4 12 ننهادا  یپ نظام

 5 5/4 4 965/0 25/4 12 بهداشت کار  عوامل

 5 5 4 492/0 67/4 12 بحران  تی ری مد

 5 5/4 4 965/0 25/4 12 اقداما   یبندت ی ها و اوسوعلت  صیتنم

 5 5 25/3 403/1 17/4 12  ازمان  ۀتو ع

 5 5 5 389/0 83/4 12 یی احرفه اخ ق

 724/0 ضریب توافق کندال 

 

  جهت  یدسف تکنیک  رروم ۀمرحلکندال در   یتوافق ب یضرررمیزان که توان گفت ( می4)شررماره جدول ا رراس ننایج بر 

 آمدهد ررت به یو  ررهگ معنادار (0/ 724) ردقرار دا باالییکارشررنا رران و خبرگان در حد   یب توافقمیزان  ررنمش 

ا ررت   دارامعن α=0/ 01 ی)در  ررهگ خها باشرردمی انیو انسررمام نظرا  پا ررمگو  یکیاز نزد یحاک ه  ( 0/ 000)

01 /0>P)داردوجود  دارامعنالزم و توافق  ،در ارتبا  با  ؤاال  انیپا مگو   یبسذا  ؛  

 1/ 96منعیر پنهان خود، باالی وری با  ررازه یا بهره یهامؤسفهبارهای عاملی   t شرردهمحا رربهبا توجه به مقادیر در ادامه 

تو ر  ای  ابزار محقق ها قصرد  رنمش آن را داشرنه، معرف ۀلیو ر بهمحقق   آنچه که دهد  از ای  رو ننایج ننران میا رت 

 باشند میا نناد ها یا منعیرهای پنهان قابلرواب  بی   ازه سذا؛ شده
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 وری مدیران بهره  یهامؤسفه  tمقادیر محا به شده رهای عاملی، واریانس مننرک برآورد شده و اب: 7جدول  

 هامؤلفه 
عوامل  

 انگیزشی

 عوامل  

 مدیریتی 

عوامل  

 محیطی

عوامل  

  وانمندسازی

عوامل  

 مق ولیت

عوامل  

 نوآوری

عوامل  

 سازمانی

 85/0 69/0 83/0 72/0 80/0 79/0 84/0 بار عاملی
2R 71/0 62/0 64/0 52/0 69/0 48/0 72/0 

 t 29/14 91/12 05/13 41/11 96/13 74/10 58/14مقادیر 

 2Rواریانس تبیی  شده =  بی ضر

 

بیش از  tبرار عراملی الزم و دارای مقردار  برا مؤسفره 7 دارایوری مردیران بهره( مردل 7) شرررمراره برا توجره بره ننرایج جردول

 ۀمؤسف ،گانههفت  یهامؤسفه انیدر مروند  شررمار میبه رانیوری مدبهرهقبوسی برای های قابلمعرف سذا باشررد؛می 1/ 96

 به  عوامل دارد هینسربت به بق نرنرییب  ۀشرد  ییتب انسیوار ب یو ضرر یبار عامل زیراعامل بوده   یبهنر  رازمانیعوامل 

عوامل   ۀمؤسف همچنی   دینمایم  ییرا تب کرده و آن فیرا تعروری مدیران  بهرهشرکل،   یعامل به بهنر  یا دیگر عبارتی

  عوامل دارد هینسبت به بق نریکم ۀشد  ییتب انسیوار ب یو ضر بار عاملی ،نوآوری

 د نباشمناهده می( قابل6در شکل شماره )مدیران  وریبهرهبر  مؤثربرازش عوامل  یهاشاخصدر ادامه 

 

 ران ی وری مدبهره های برازش شاخص : 6جدول  

 طلوبی منتیجه  برآور  مشخصه

 5تر از کوچک  73/1 ( df/2)  آزادی   ۀنسبت ممذور خی به درج

 09/0از  ترکوچک  061/0 (RMSEA)  بی تقرواریانس خهای  برآوردجذر 

 0/ 9از  تربزرگ  97/0 (GFI) برازششاخص نکویی 

 0/ 9از  تربزرگ  93/0 (AGFI)  برازشنکویی  ۀشد ل ی تعدشاخص 

 0/ 9از  تررگ بز 99/0 (CFI) یقیتهبشاخص برازندگی 

 0/ 9از  تربزرگ  99/0 (NFI) یبرازندگ ۀشاخص نرم شد

 نزدیکی بیننر به صفر  0013/0 (RMR) پسماندهامیانگی  ممذور  ۀرین

 نزدیکی بیننر به صفر  SRMR 019/0 ا ناندارد شده یماندهامیانگی  ممذور پس

 

تر  کوچک 5محا ربه شرده و چون از  1/ 73ی آزاد ۀبه درج ینسربت ممذور خ( مقدار  6) شرماره جدول ننایج با توجه به

باشرد  0/ 09کمنر از  باید  تقری جذر برآورد واریانس خهایهمچنی  باشرد  برازش منا رب مدل می دهندهننرانا رت، 

 یینکو  ۀشرد  لیشراخص تعد، 0/ 97ا رت  میزان شراخص نکویی برازش  0/ 061ای  مقدار برابر  ،که در مدل ارائه شرده

باشرند که در مدل تحت برر ری می 0/ 99ی برازندگ   ۀرم شردشراخص نُو  0/ 99ی  قیتهب یخص برازندگ شرا، 0/ 93 برازش

ماندها نگی  ممذور پسمیاو  0/ 0013  ممذور پسماندها  یانگیم ۀنیر  اندبه ترتیب باالتر از میزان تعیی  شده
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 یهامؤسفه  سذا؛ برخوردار ا ررت از برازش بهنری  د،تر باشرر هر چه به صررفر نزدیک که ا ررت  0/ 019ا ررناندارد شررده 

 تائید نمودند  یدر نبهوری را وری مدیران، در قاسب مدل مفهومی در کنار یکدیگر، منعیر بهرهبهره ریمنع هدهندلیتنک

 

 رییگجهیبحث و نت

خاص با  طوربهکه  وپرورشآموزشنیروی انسررانی یکی از موضرروعا  مه  هر  ررازمان و جامعه ا ررت  در  یوربهره

  مؤثرشرنا رایی عوامل » ،هدف اصرلی پژوهش حاضررسذا   ؛دوچندان ا رت ای  موضرور اهمیت  ،دارد  رروکارابع انسرانی من

 باشد می «ا نان سر نان وپرورشآموزشوری مدیران مدل بهره بر

 ،ت یوسعوامل مقبی، توانمند راز عواملی، هیعوامل محی، نیریعوامل مدی، زشر یعوامل انگمؤسفه ) 7 که  دنننایج ننران دا

 برا مهراسعراتی نظیر حراضرررر پژوهش هرایمردیران اثرگرذار هسرررننرد  یرافنره وریبهرهی( بر عوامرل  رررازمرانی، عوامرل نوآور

 ،(1394و همکراران ) ییآقرا(، 1394و همکراران ) زادهروشررر  ،(1394و همکراران ) یصرررابر ،(1387) یرنظ مهراسعرا 

 ویمی ،(2016کازاز و همکاران )(، 2020یسرنی چواتی )گا ،(1396) یرجب کنرنکار، (1395شرهابی و همکاران )کریمی

 همسو ا ت  (2013) دیماهام( و 2013) نی   ،(2014) کوتایو 

و ثبا   ت یکه در کارکنان احسرراس امن گیردشررکل می هنگامی زهیانگکه  بیان کردتوان می یزشرر یانگعوامل در تبیی  

عوامل انگیزشری باعث    باشردو ننرا  وجود داشرنه یابشراد  یدر  رازمان و همچن رگذاریتأثمنرارکت و نقش  ،یشرعل

 شروق خدمت و کارایی خود را تا  رهگمدیر نسربت به محی  کاری خود از تعهد قوی برخوردار باشرد و  که دنشرو یم

های  کند که او بر چاسشای  اطمینان را ایماد ن مدیرمهلوبی ارتقا دهد  از  روی دیگر چنانچه  هگ عوامل انگیزشی در 

توان می درواقع  ندهد اهمیت نسربت به شرعل خود چندان  امکان دارد ،ای خود مسرل  ا رت ی خصروصری و حرفهزندگ 

تواند باالتری   ررهگ می ،گیرندها در او شررکل میانگیزه زمانی که؛  ررت ا هازهیانگتابع  و انسرران موجودیکه  بیان کرد

 رهگ و قوای روحی و جسرمی   ،مثبت و انگیزشریزا رک در مقابل با کاهش عوامل مح  کارایی خود را به نمایش بگذارد

وری اثرا  عمیقی عوامل انگیزشری در بهرهکه نیمه گرفت توان نمیسذا  ؛شروداز مهلوبیت چندانی برخوردار نمی مدیر

 موضوعی بسیار مه  ا ت  ،دارند  روکارگذارند و ای  عوامل برای مدیران که با منابع انسانی مهمی جای میبر

 مادیا ،ی ررازمان ت یآرامش خاطر و حمامانند  ییهاشرراخص هرندیدربرگ بود که  «مدیرینی»عوامل  ،دیگر پژوهش ۀیافن

  ،یگذارهی رررماتدارکا  و  ،یو جسررمان یکیزیمسررنمر، عوامل ف یزیربرنامه ،ی ررازمانده ،یکپارچگیو  یهماهنگ

و نظار   یابیارز ت،یشفاف مادیو ا  یفساد ادار و جلب منارکت کارکنان در امور، مبارزه با یز ادعنمازمان، ا ت یریمد

و  یفرهنگ _یمنراوره و بازخورد عملکرد، تعامل اجنماع ت،یریباز مد یدرها ا رت ی ر  ،یریگ اندازهقابل یهابر شراخص

در تبیی  ای  یافنه    باشردی رازمان م ۀاقداما  و تو رع یبندت یها و اوسو علت  صیبحران، تنرم ت یریمد ،یریاننقادپذ

آوردن فضررا و وجودبه ۀهیدر ح صیتنررم یو توانمند ییداشررن  توانا یعنی عوامل مدیرینیوان چنی  بیان کرد که تمی

از  یعضرو  ۀمثاببه رگذاریتأثو رفنار  ت یفعاس گران،یکار تو ر  د یاجرا همچنی   ی ررشرار از تفاه  و همکار یهیمح

 ۀمدیر در دوران تو رع زمانی که  باشرندجزو ای  تعریف میان  گذاشرن  بر رفنار آن ریافراد و تأث یهازهیگروه، درک انگ

ای  امر  ،کنرداداره  هرا راآن وا رررنفراده  یخوببرهخود  ۀمحیهی درون و بیرون ممموعر ای خود بنوانرد از عوامرل حرفره

 شود  وریبهرهموجب افزایش تواند می
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کرار،    یمهلوب و  ررر مرت مح  یمحمراننرد هرایی شررراخص رنردهیدربرگ بود کره  «محیهی»عوامرل دیگر پژوهش،  ۀیرافنر 

در تبیی    باشدیم یو کارکنان و وجود عوامل رفاه رانیمد میان عوامل بهداشت کار، ارتبا  دو نانه  ،یهیمح ی ازگار

ی ادار یفضراهاعوامل محیهی بینرنر حول محور  ،توان چنی  بیان کرد که در بینرنر مهاسعا  صرور  گرفنهای  یافنه می

مورد توجه قرار  توأمانکی و ه  محی  رفناری در حاسی که بایسررنی ه  محی  فیزی ؛چرخندی کار میکیزیف  یشررراو 

در محی  شررود  گیرند  بهبود شرررای  محی  کار  رربب افزایش روحیه و توانایی کارکنان برای انمام وظایف محوسه می

هرا و تعریف در رررنی از ورودی ؛ زیرات زا بوده ا ررر پرداخن  بره عوامرل محیهی همواره چراسش ،کراری دوران کنونی

قبول همگران براشرررد، وجود   بره بیران بهنر تعریف جرامع و کراملی کره مورد  هرای اداری وجود نرداردمحی هرای خروجی

ممنلفی بیان شررده که در  یهامؤسفهوری، عناصررر و بر بهره رگذاریتأثندارد  در ای  را ررنا در توضرریگ عوامل محیهی 

هرای اداری دارای کراربرد و در بعضررری دیگر مرانع محی  از در بعضررری   ای  عوامرلقض نیز دارنردتنرا براه برخی مواقع 

  شوندمی بمحسو وری نیروی انسانی مهمی برای بهره

شرناخت شرعل، بهبود، اصر ا و ارتقاس  مانندهایی شراخصبود که شرامل  «توانمند رازی»عوامل  پژوهش، دیگر ۀیافن

 یمنابع انسرانی، اثربمنر  ییکارا ،یو پژوهنر  یعلم نشیو قدر  انمام کار، داشرن  ب یدگ مداوم با آموزش ضرم  کار، آما

که  بیان کردتوان در تبیی  ای  یافنه می بود  عا یو کاهش ضرا یا رناندارد راز ،ر مهاو  ناییاتو  کسب منابع انسرانی، 

در پی آزاد کردن نیروهای درونی  اهای  دیدگ   شرررودیک دیدگاه نوی  در نظر گرفنه می عنوانبهامروزه توانمند رررازی 

که با ایماد  یطوربه ؛های افراد ا رت ها و شرایسرنگیبسرنری جهت شرکوفایی ا رنعدادها، توانایی اکردنیمهکارکنان و 

توانند با موفقیت کارهای  شرایسرنه بوده و میهای کاری آنان مبنی بر ر ریدن به ای  باور که دگرگونی در عقاید و شریوه

 گیرد بر شعل و ننایج آن را دارند، مورد توجه قرار می یرگذاریتأثمام داده و توانایی محوسه را ان

اعنبار، عداست و صرداقت در ارتباطا ،  ها مانندبود که شرامل برخی شراخص  «مدیرمقبوسیت » عامل پژوهش، دیگر ۀیافن

توان در تبیی  ای  یافنه می باشرد یم و افنمار به کار رجورارباب ت یو ننرا ، رضرا یو دقت عمل، شرادمان یدر رنکار

از اقندار،  یشرناخنروانیک ویژگی  عنوانبهکه  یطوربه ؛یک مفهوم و اصره ا نسربی ا رت مقبوسیت چنی  بیان کرد که 

که باور منا رب بودن، صرحیگ و منصرفانه  شرودیم ربب  مذکور عامل  گرفنه   أننر  اصرل حقوقی یا مدیریت اجنماعی

ها  شرود که کارکنان به منصرفانه بودن تصرمیما ،  ریا رت ای  موضرور زمانی به شرکل علنی ظاهر می وجود بیاید بودن به

شرود تا کارکنان  می باعث  گردد  ای  خصروصریت مدیرانفکری مدیران باور داشرنه و  ربب اطاعت از آنان می یمنر خ و 

اخنیاری و  صرور به  ،هاآناعنقاد و باور به و افراد  رازمان، اوامر و د رنورا  مدیران یک  رازمان را با در نظر گرفن  

 بدون اجبار اطاعت نمایند 

و رشررد  ییافزادر کار، ه  یتحول و دگرگون مانند هاییشرراخص بود که شررامل «نوآوری»عوامل ، پژوهش گرید ۀافنی

و  ت یخ قاصرره ا  توان چنی  بیان کرد که در تبیی  ای  یافنه می باشررد می منابع انسررانی یو نوآور ت یو خ ق یفکر

  ،رفاهافزایش   ،ی هگ زندگ   یارتقا برای  اسزام کی عنوانبه ای  موردبهبود و ارتقاس   ی ا ت جامع و کل اییواژه ،ینوآور

  داردقرار  و    دوسنمردان ،اقنصراددانانشرنا ران، رواننرنا ران، محققان، جامعهها، همواره مدنظر  انسران راحنیآرامش و 

انمام وظایف و از طرف   روند ۀادام یکار برا یرویرغبت ن شیافزا ررربب  طرف کی از رررازمان ی در ابنکار و نوآور

شرررود؛ بره همی  دسیرل تری میدر زمران کوتراه فاهردابره برای د رررنیرابی  زودبرازده هرایدیگر موجرب بره وجود آمردن راه

بر  دیر ترأک شرررود  هردر رفن  منرابع میخردمرا  و جلوگیری از  ۀارائر از خ قیرت و نوآوری براعرث بهبود و ارتقراس  یریگ بهره
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 اط عا  و ارتباطا  یتو رعه و فناور پژوهش و یهات یفعاسگیری از بهره یتملی ای  نکنه ضرروری ا رت که نوآور

بنوان یک  نکهیابرای    رت  خ قیت یک بحث فردی بوده وسی نوآوری یک بحث کام ً  رازمانی ا رت ا هادر  رازمان

ها الزم بسرنرها و حمایت  ی ررکی رپس   جدید داشرنه باشری  ۀبایسرنی در ابندا یک اید ،ندوری ر راموضرور را به بهره

آن ا ت که اگر ایده بسیار جاسب   دهندهننانای  موضور   اجرا درآوری  ۀجدید را به مرحل  ۀا ت تا در  ازمان، آن اید

ول در یک تواند باعث تحآن ایده که میعمل نکند،   یدر ررنبهها باشررد وسی در فرایند عملکرد  ررازمان یکی از حلقه

 به  رانمام مهلوبی نر د  ، ازمان شود

 ت،یبه شرعل، جد یحم  کار، تعهد و دسبسرنگ مانند ییهاشراخصبود که شرامل  «ی رازمان»عوامل آخر پژوهش  ۀیافن

 ،یژتکنوسو فاده از  و ا ن   یتأم  ،یگردش شعل  ،یشعل یکارآمد، تو عه و باسندگ  یجو و فرهنگ  ازمان ،یشعل ی ازیغن

  یریپذرقابت  ۀیروح ،یکار  یزندگ  ت یفیهای دوسنی، تمصیص بودجه و منابع  ازمانی، ک نامهآئی  ،ینظ  و انضبا  فرد

  مربو  به خصوصیا   ازمان ی ازمانتوان چنی  بیان کرد که عوامل در تبیی  ای  یافنه می باشرد می نرنهادا یو نظام پ

میزان یا در  در منابع ماسی یا انسرانی هسرنند، یا ضرعف یک  رازمان رهگ قو   هندهدننرانخصروصریاتی که   هسرنند

د رنیابی به  ،شرودکید میعوامل  رازمانی بر آن تأ عنوانبه یکی از مواردی که  کنندنمود پیدا می قابلیت یادگیری  رازمان

   شرررودر محی  بیرونی تعریف مییک  رررازمان با در نظر گرفن  نور فعاسیت خود د زیرا ؛فناوری و تکنوسوژی ا رررت 

تعییراتی  خوشد رت اداره آن را  ۀگذاشرنه و اننماب روش و شریو  ریتأث  رازمانیک د رنه عوامل بیرونی بر  همچنی 

کند  از تبعیت می آن منهقه، بینرنر از قوانی  اجرایی در آنموقعیت جعرافیایی وری یک  رازمان بر ا راس کند  بهرهمی

نیروی انسرانی  رازمان  ۀبر تو رع یتوجهقابل ریتأثشروند،  ی رازادهیپپیگیری و  یدر رنبه رازمانی ای  رو چنانچه عوامل 

 وری  ازمان خواهد شد ی باعث بهبود بهرهبهبود عوامل  ازمان سذا ؛نیز دارند

 شوند:مهرا میآمده، پیننهادا  ذیل د ت بهبر ا اس ننایج  

  مراتب ررلسررلهاننماب مدیران بر ا رراس  که شررودسذا پینررنهاد می ؛دهای پژوهش عوامل مدیرینی بو یکی از یافنه (1

 د نای صور  گیرد و در اننماب آنان معیارهای تمصصی در اوسویت باشحرفه ۀو عت

هماهنگی بی   رازمان و مدیران طراحی  منظوربهتحصریلی تقویمی جامع برای عملکرد مدیران و   رال هردر ابندای  (2

را با همراهی و  های تدوی  شرردهبرنامهدوره دوم منو ررهه قرار داده شررود تا آنان نیز  و در اخنیار مدیران مدارس

 همفکری کارکنان پیاده نمایند 

مدیریت در اوسویت باشررد  برای ای  منظور اعزام برخی مدیران  ۀحوز ییافزادانشتوانمند ررازی مدیران و افزایش  (3

 شود افزایی آنان باعث افزایش انگیزه و تمربه تواندیمو حنی خارج از کنور  هاا نانبه بازدید از  ایر 

افزایش  ی و کردهرای مربو  بره آن، یکی از نقرا  قو  مردیران مردارس برای عوامرل نوآور لیر وتحلهیر تمزبرا توجره بره  (4

در ای    ا ررت  کار  یمح  یمه  و آن یتحول و دگرگون را ،ییبا تع قیو  رررعت عمل در تهب یتوانمندوری، بهره

باشرند  های خود ای  آمادگی را داشرنهتوانمندی ۀپژوهش و تو رع ،یران مدارس بایسرنی با ا رنفاده از تحقیقرا رنا مد

 خود را با تعییرا  محیهی  ازگار نمایند  ،با ابنکار و نوآوری یراحنبهکه 

 رانیمد دخاست  زانیمهر چه  سذا ؛شررودیمهر چه تفویض اخنیار بینررنر صررور  پذیرد، بهبود عملکرد نیز انمام  (5

در  نانیا یهایاز توانمند ترنهیا نفاده بهکمنر باشد،  شعل همکاران رییو تع فیشرا وظا  یدر تقس یآموزش
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 مسرائلدر ای  را رنا مدیران مدارس بایسرنی به ای  نکنه توجه داشرنه باشرند که   شرودیمبینرنر   رازمان گرید یهاقسرمت 

دخاست در ای  امور، ارزشریابی عملکرد را با دقت  یجابهویض کرده و مربو  به آموزش و ک س را کامل به دبیران تف

 وری آموزشی افزایش یابد بیننری انمام دهند تا میزان بهره

 

 فهرست منابع فارسی

 شرکت به ننر ، منهد، آ نان قدس رضوی، وپرورشآموزششنا ی در (  آینده1390)  لیآقایی، ع -

 ی انسران یروین یوردر ارتقاس بهره مؤثرعوامل  یی(  شرنا را1394)، هژار یزیعزمال، ج ،یروزی؛ فمالزاده، جروشر  -

ا رنانبول، شررکت   - هیترک  ،یاقنصراد و علوم انسران ت،یریمد یاسملل یکنفرانس ب ،یکارکنان داننرگاه علوم پزشرک

  ایلیا نمت یپا پردازان دهیا رانیمد

  اعضرای یوربهره بر مؤثر عوامل برر ری(  1394  )حمیدرضرا ،آرا رنه, کامران, یمحمدخان ،محمود  رید ،صرابری -

 پژوهش  ننرریه(  ا ر می  آزاد داننرگاه 8 منهقه موردی،  مهاسعه)آن بهبود جهت   مدل ارائه و داننرگاه، علمی هیأ 

  80-55 ،(29)9 ،آموزشی هاینظام در

تهران،  قا یعلوم و تحق  یدر داننرگاه آزاد ا ر م یانسران یرویوری نبر بهره مؤثر(  عوامل 1396)  کنرنکار ،یرجب -

 کنفرانس  یدائم رخانهیتهران، دب ،یو حسابدار وکارکسب  ت،یریمد یاسملل یکنفرانس ب

  موانع شرنا رایی(  1395  )محمود ،مدیری  ، ریدمهدی ،اسوانی ،غ مرضرا ،طهران معمار زاده  ،ا رداسه ،شرهابی کریمی -

  10-1(, نامهژهیو)1395, تحول و تو عه مدیریت  فصلنامه  ایران دوسنی یها ازمان وریبهره

 خدما   در بمش( ییکارا و اثربمنری) وریبهره  رنمش  مدل(  1389  )زهره کاشری، مو روی فقیهی، ابواسحسر ، -

  126-107 ،(4)2 ،دوسنی مدیریت   ایران دوسنی

آباد کنول،  یواحد عل یدر داننرگاه آزاد ا ر م یانسران یروین یوربر بهره مؤثر(  عوامل 1387)  محمدرضرا  ،ینظر -

رشرنه  ،یو رواننرنا ر  ینیکنول، گروه علوم ترب آبادیواحد عل یارشرد، داننرگاه آزاد ا ر م ینامه کارشرنا ر انیپا

  یآموزش ت یریمد
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