فصلنامه علمی  -پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی
سال دهم ،شماره اول ،پاییز ( 1397پیاپی )37

ارائه مدل جهت شناسایی شاخصها و مؤلفههای بهبود عملکرد منابع
انسانی در آموزشوپرورش ،نمونه موردی :شهر ری
مریم مرادی  ،1افسانه صابر گركانى 2و سعيد عليزاده
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چکیده

این پژوهش باهدف ارائه مدل جهت شناسایی شاخصها و مؤلفههای بهبود عملکرد منابع انسانی
در آموزشوپرورش انجامشده و روش اصلی پژوهش حاضر ،روش پیمایش است که گردآوری دادهها
به کمک پرسشنامه و تحلیل آن به کمک نرمافزار lisrelآمارههای مختلف صورت گرفته است.
جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان ابتدایی شهر ری است که  173نفر از میان آنان و از روش
نمونهگیری تصادفی بهعنوان نمونه آماری انتخاب شدند .دادههای گردآوریشده از طریق تحلیل
عاملی اکتشافی ،عوامل مختلفی تعیینشده و سپس به اتکای مدل سهشاخگی خنیفر ،نهایی شده
است؛ و یافتههای پژوهش حاکی از آن است که «شکاف عملکرد» در سه بُعد سبک راهبری ،محیط
کاری و مدیریت نیروی انسانی قابل توضیح است؛ بر اساس یافتههای مذکور چهار مؤلفه؛ زمینه،
محتوا  ،ساختار و با توجه به اهمیت آموزش در سیستم بهبود عملکرد نیروی انسانی یک بعد دیگر با
عنوان محتوی آموزشی به مدل سهشاخگی اضافه گردید .مدل مذکور بعد از انجام تحلیل عاملی
تأییدی موردبررسی قرار گرفت .بدین ترتیب ضمن تدوین مدل نهایی بهبود عملکرد منابع انسانی در
آموزشوپرورش ،درجه تناسب مدل ارائهشده مشخص و برازش آن مدل با مقدار قوی  6.0مورد تائید
قرار گرفت.
کلیدواژه :بهبود ،عملکرد ،منابع انسانی.

1دانشجوی دکتری گروه مدیریت آموزشی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب ،تهران ،ایران
2استادیار گروه مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن ،رودهن ،ایران
3استادیار گروه مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب ،تهران ،ایران
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مقدمه
موضوع بهبود عملکرد همواره چالش مهم سازمانها و بهویژه حوزه توسعه منابع انسانی بوده است.
عملکرد در تمام پژوهشهای تجربی و مطالعات سازمانی بهعنوان متغیر وابسته نهایی محسوب شده و
غالب مطالعات در جستجوی این هستند که چه عواملی بر عملکرد اعضای سازمان مؤثر بوده و
سازمانها را اثربخش میسازند ،یا از اثربخشی آنها میکاهند (تالبوت .)0616 ،در این میان آنچه
حائز اهمیت است بهکارگیری روشی علمی برای بهبود عملکرد افراد در محیط کار است ،مشروط بر
آنکه این رویکرد علمی از تمام قابلیتهای الزم جهت طراحی و اجرا در محیط سازمانی برخوردار
باشد ،بدین معنا که بتواند با پشتوانهای علمی و نظری ،به ارائه راهحلهایی کاربردی جهت حل مسائل
و مشکالت مرتبط با عملکرد بپردازد (خوشمشربان.)0 :1391 ،
عملکرد عبارت است از تعریف اهداف ملموس ،مشخص ،قابلاندازهگیری ،ارزشمند و معنادار و
دستیابی فزاینده به آنها (انوس .)0667 ،1بهزعم انوس ،این تعریف ازجمله کاملترین تعریفهای
عملکرد میباشد ،چراکه عالوه بر تأکید بر دستیابی به اهداف ،تعریف اهداف و ویژگیهای آنها را هم
بر میشمارد.
مدیریت عملکرد ،فرآیندی برای تسهیل اندازهگیری و مدیریت عملکرد توسط کارکنان برای
دستیابی به اهداف استراتژیک است .بااینحال ،اتلی )1999( 0معتقد است که «عملکرد» بهخودیخود
یک واژه مبهم است و هیچ تعریف دقیقی نمیتوان برای آن ارائه داد.
تحلیل عملکرد در سازمانها و شناسایی شکاف عملکرد و علل و ریشههای آن ،امر بسیار مهمی
است که میتواند ضمن اتالف هزینهها و بهبود کیفیت خدمات سازمانها ،رضایت مشتریان و خدمات
گیرندگان را نیز به همراه داشته باشد.
3
یک مدل کالسیک جامع برای فناوری عملکرد انسانی توسط گیلبرت ( ،)1971در کتاب کالسیک
او به نام «شایستگی انسانی :مهندسی عملکرد ارزشی» ،معرفیشده است .گیلبرت ،یکی از پیشروان
بزرگ در عملکرد ارتقای انسانی است که باور دارد عملکرد تابعی از رفتار (فرایندها یا آنچه بهعنوان
فعالیت مشاهده میشود) و دستاورد (آنچه پس از توقف کار افراد میبینید) است.
به نظر میرسد کار گیلبرت تحت تأثیر مدیریت علمی تیلور ،نظریات کرت لوین و رفتارگرایی
اسکینر بهمثابه مبنایی برای حوزه بهسازی عملکرد انسانی تلقی میگردد .گیلبرت نظریه خود را با
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تعریف عملکرد آغاز میکند ،او عملکرد را شامل دو جز «رفتار» و «دستاورد» میداند و عنوان میدارد
که در عملکرد رفتار یک ابزار است ،درحالیکه دستاورد یک هدف است .بدین ترتیب سهم عمده
گیلبرت در بهبود عملکرد انسانی ،به سبب تأکید او بر دستاوردها و محصوالت رفتار ،بهجای خود رفتار
است .بهزعم وی ،هنگام تعیین چگونگی بهبود عملکرد کارمندان ،شناسایی دو جز ضرورت دارد .یکی
دستاورد ارزشمندی که کارمندان میبایست بدان دست یابند و دوم چگونگی کمک به آنان در جهت
تغییر رفتارشان برای تحقق چنین دستاوردی.
گیلبرت اعتقاد دارد که متخصصان بهسازی عملکرد انسانی باید تالشهایشان را با تصمیمگیری
در مورد دستاوردهایی که خود یا دیگران خواهان آن هستند ،آغاز کنند .آنها باید موقعیتهای بهبود
را اندازه بگیرند و سپس تکنیکهای ارتقای عملکرد را انتخاب نمایند.
بااینوجود اینکه شناخت تحلیل عملکرد در هر نوع سازمان خصوصی یا عمومی واجد اهمیت است
اما کاهش سود در سازمانهای خصوصی بهعنوان عامل هشداردهنده مهمی عمل میکند که مدیران
را به شناخت وضعیت و علل شکاف وامیدارد اما این موضوع در سازمانهای بزرگ و عمومی با
دشواریهای متعددی همراه میشود؛ چراکه گاه مراجعه به برخی از آنها اساساً امری انتخابی نیست و
مبتنی بر اجباری قانونی است (تالبوت .)0616،1در چنین مواردی معطوف کردن توجه مدیران به
شکاف موجود امری بسیار دشوار و نیازمند به ابزارهای علمی است.
توجه به مسئله بهبود عملکرد منابع انسانی در نظام آموزشوپرورش با توجه به نقش اساسی ئ
زیر بنایی این سازمان در توسعه کشور و نیز توجه سند تحول بنیادین آموزشوپرورش که مهمترین
سند تحول راهبردی نظام آموزشوپرورش در افق چشمانداز بیستساله جمهوری اسالمی ایران
محسوب میشود  ،به ارزشیابی عملکرد منابع انسانی و ارتقا کیفیت یاددهی و یادگیری اهمیت پژوهش
حاضر را دوچندان میکند .این مسئله از طریق واکاوی نظرات و بر اساس پرسش از معلمین صورت
میگیرد که از مسائل متعدد سازمان ،اوضاع محیط کار در آن و سیستمهای مختلف عملکرد در
سازمان آگاهاند و میتوانند به بررسی ابعاد عملکرد منابع انسانی کمک نمایند .الزم به ذکر است که
حرکت بهسوی بهسازی عملکرد انسانی ،به هیچ رو امری ساده نیست و محقق شدن آن در عمل،
نیازمند مطالعه دقیق و حساسیت و هوشمندی در اجرای گامبهگام آن است .این مسئله نیز خود نیازمند
شناخت نسبتاً عمیق پژوهشگر از سازمانی است که قرار است چنین موردی در آن انجام شود.
بدین ترتیب مسئله اصلی پژوهش حاضر شناسایی شاخصها و مؤلفههای بهبود عملکرد منابع
انسانی در آموزشوپرورش شهر ری است.
Talbot
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در همین راستا هدف پژوهش حاضر نیز این است که عالوه بر یافتن پاسخی علمی و روشمند به
پرسش اصلی پژوهش ،مدلی برای بهبود عملکرد منابع انسانی در آموزشوپرورش ارائه شود و درجه
تناسب مدل نیز مشخص شود.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
واژه عملکرد ،نتایج اقتصادی و همچنین رفتاری را در بر میگیرد .عملکرد ارتباط با پتانسیل فردی
دارد و توسط افراد تحقق مییابد .عملکرد بهعنوان وسیلهای برای رسیدن به اهداف استراتژیک
سازمان تعیین میشود (بوسی و بتچی.)0660 ،
واکاوی تاریخی دیدگاههای مرتبط با عملکرد ،توجه به نهضت مدیریت علمی را
گریزناپذیر میکند؛ درواقع فریدریک وینسلور تیلور در قرن  91رهبری نهضتی را به
عهده گرفت که پیامد آن برآمدن نهضت مهم مدیریت علمی بود (فورشی.)8002،9
نکته مهمی که درباره این نهضت و رویکردها و اقدامات تیلور ،میتوان مورد تأکید قرارداد ،توجه
به عملکرد و کوشش برای کاهش شکاف عملکرد بر پایه رویکرد عقالنی زمان خویش است (قلی
پور.)1391،
پس از جنگ جهانی ،بهکارگیری مدل طراحی نظامهای آموزشی 0بهعنوان عامل جهت
توانمندسازی منابع انسانی همواره بهبود مطلوبی در عملکرد سازمانی نداشت .این مسئله منجر به
پیدایش مفهوم «بهبود عملکرد انسانی» 3بهعنوان یک زمینه مجزا از طراحی نظامهای آموزشی در
اواخر دهه  1906و اوایل دهه  1976میالدی شد.
دترالین و روزنبرگ )1996( 4بر این تعریف تأکید دارندد کده ارتقدای عملکدرد انسدانی مجموعده
روشها و رویهها و راهبردی برای حل مسئله ،یا آشکارسازی موقعیتهایی مرتبط بدا عملکدرد افدراد
است .این مفهوم میتواند برای افراد ،گروههای کوچک و سازمانهای بزرگ به کار رود.
مطابق تعریف انجمن آمریکایی آموزش و توسعه ،بهسازی عملکرد انسانی عبارت است از
رویکردی سیستماتیک جهت تحلیل ،بهسازی و مدیریت عملکرد در محیط کار با استفاده از مداخالت
متنوع و مناسب است.
اپل بام ،بیلی ( )0666عملکرد سازمانی تابعی از توانایی ،انگیزه و فرصت برای مشارکت کارکنان
میباشد .اپل بام و همکاران عنوان میکنند که فعالیتهای خاص منابع انسانی که گاهی فعالیتهای
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بهبود عملکرد منابع انسانی نامیده میشوند در این رابطه سودمند هستند .فعالیتهایی همچون
انتخاب ،استخدام و آموزش که در افزایش تواناییهای کارکنان ،پرداخت دستمزدهای باال در افزایش
انگیزه و استقالل کاری و مشارکت دادن در تصمیمگیری در ارتقا فرصتهای همکاری ازجمله آنها
میباشد.
بهبود عملکرد منابع انسانی به مجموعهای از فعالیتهای مرتبط به هم گفته میشود که بهمنظور
افزایش مهارتها و تالش کارکنان در سازمان طراحیشدهاند .بوزلی ،دایتز و بون ( ،)0661فعالیتهای
بهبود عملکرد نیروی انسانی را مجموعهای از فعالیتهای مرتبط با منابع انسانی که باهدف ارتقای
عملکرد کارکنان و بهصورت هوشمندانه طراحیشدهاند تعریف کردهاند.
پیشینه پژوهش
ثابت و همکاران ( )1391در تحقیقی با عنوان طراحی مدل فناوری عملکرد انسانی ،همچون
مدلهای مذکور در بخشی از کار خود به تطبیق میان وضعیت موجود و مطلوب و تحلیل شکاف
پرداختهاند .نتایج حاکی از آن است که  9مؤلفه کلیدی برای پیاده ساری فناوری عملکرد انسانی
عبارتاند از :تحلیل ادراک ،همراستایی استراتژیک ،تحلیل عملکرد ،تحلیل مجری عملکرد ،انتخاب
مداخله ،تحلیل امکانپذیری ،طراحی ،توسعه و اجرای مداخالت ،مدیریت تغییر و ارزیابی .
خوشمشربان ( )1391در تحقیقی با عنوان طراحی مدل پیادهسازی بهبود عملکرد انسانی در بانک
سینا ،نتایج خود را اینگونه اعالم میکند که که پیادهسازی تکنولوژی عملکرد انسانی در بانک سینا
طی پنج فرایند اصلی صورت میگیرد .هر یک از فرایندهای پیادهسازی شامل مجموعهای از فعالیتها
میباشد که منجر به تحقق فرایند مربوط به خود میشوند .ازآنجاییکه دو دسته از فعالیتها در طی
تمام فرایندهای پیادهسازی جریان داشته و از فعالیتهای اصلی تمام فرایندها محسوب میگردند،
تحت عنوان فعالیتهای مستمر پیادهسازی شناختهشدهاند.
گولد ویلیامز ( )0614در تحقیقی با عنوان اثر فعالیتهای بهبود عملکرد بر رضایت شغلی و رفتار
شهروندی سازمانی نتایج خود را اینگونه بیان میکند که بین فعالیتهای بهبود عملکرد نیروی
انسانی با رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
کهو ورایت ( )0613اثر فعالیتهای بهبود عملکرد نیروی انسانی را بر نگرشها و رفتار کارکنان
مطالعه کردهاند .نتایج پژوهش نشان میدهد که میان ادراک کارکنان از فعالیتهای بهبود عملکرد
نیروی انسانی و کلیه متغیرهای وابسته رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
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مدلهای بهبود عملکرد منابع انسانی
پس از مطالعه منابع و متون مختلف بهسازی عملکرد ،مدلهای مختلف مرتبط با بهسازی عملکرد
استخراج شد و عوامل مرتبط با آن مدلها شناسایی و فیشبرداری شد .خالصه موارد مذکور در جدول
زیر آورده شده است:
جدول  -1ویژگیهای بهبود عملکرد نیروی انسانی (صالحی و همکاران)9911 ،
مدل

ویژگیهای بهبود عملکرد نیروی انسانی

معیارهای تجربی محلهای کار

آموزش و یادگیری مداوم؛ تسهیم اطالعات؛ مشارکت کارکنان؛ ساختار سازمان؛
مشارکت کارگر-مدیریت؛ جبران خدمات مرتبط با عملکرد و مهارت؛ امنیت کارکنان؛
محیط کار حمایتی

انجمن آموزش و توسعه آمریکا

دانش ،مهارت؛ انگیزانندهها؛ منابع فیزیکی؛ ساختارها ،فرایندها؛ اطالعات؛ سالمت

نقشه معماری عملکرد ادیسون و

اقدامات مدیریت؛ ارزشها؛ چشمانداز؛ فرهنگ؛ سیاستها؛ رویهها؛ روایتها؛ هویت
سازمان؛ محیط فیزیکی؛ جریان کار؛ منابع؛ ارگونومی؛ مسائل فردی؛ مهارتها؛ دانش؛
توانایی؛ بازخور؛ مشوق؛ جبران خدمات؛ توسعه مسیر شغلی؛ مربیگری؛ اطالعات؛
ارتباطات؛ آموزش؛ کمکهای شغلی؛ نظارت؛ تجربه ضمن کار؛ طراحی سازمان؛ ابزارها؛
اهداف؛ بهبود مستمر
انگیزش؛ مشوق؛ رهبری؛ فرآیند؛ ساختار؛ مهارت؛ اطالعات؛ ابزار

مدل گرسون

اطالعات الزم؛ بازخور؛ محیط؛ حمایت؛ منابع؛ ابزار؛ مشوق و پاداش؛ مهارت؛ دانش؛
تواناییهای فردی؛ انگیزشها؛ انتظارات
بعد عاطفی؛ بعد عقالیی؛ بعد اجرایی؛ مدیریتی؛ مجری عملکرد؛ سیستم منابع انسانی؛
مشوق و پاداش؛ انگیزه کارکنان؛ قابلیتهای کارکنان؛ مهارتها؛ دانش؛ هدایت توسط
مدیریت؛ منابع
نتایج؛ مشوقها و پاداشها؛ منابع؛ ابزار؛ حمایت محیطی؛ ظرفیت فردی؛ انگیزه؛
انتظارات؛ دانش؛ مهارت
عوامل مرتبط با محیط؛ عوامل مرتبط با فرد؛ عوامل مرتبط با مدیریت

با عملکرد باال از منظر اداره نیروی
کار آمریکا

هیگ

مدل اتکینسون و چالمرز

مدل سهبعدی استاک

مدل دیترالین و روزنبرگ
گیلبرت
روزت

محیط؛ دانش؛ مهارت؛ انگیزش؛ مشوق

هارلس

محیط؛ آموزش؛ گزینش کارکنان؛ انگیزش؛ مشوق

اسپیتزر

ابزار؛ منابع؛ طراحی شغل؛ دانش؛ مهارت؛ ظرفیت فردی؛ انتظارات؛ بازخور؛ مشوق

میجر
وایل

اختیار؛ سیستمهای سازمانی؛ فضای کاری؛ دانش؛ مهارت؛ مستندسازی؛ شغل یارها؛
انتظارات؛ بازخور؛ توجه؛ مشوق
ابزار؛ سیستمهای سازمانی؛ محیط فیزیکی؛ دانش؛ مهارت؛ حمایت شناختی؛ تواناییهای
ذاتی؛ مشوق

ارائه مدل جهت شناسایی شاخصها و مؤلفههای بهبود عملکرد منابع انسانی در آموزشوپرورش109....

جهت ارائه مدل بهبود عملکرد نیروی انسانی از مدل سهشاخگی خنیفر ( )1314استفاده
میشود .خنیفر مدل سهشاخگی را در مدیریت مطرح نمود .این مدل در طبقهبندی مدلها ،از نوع
مدلهای منطقی است که بسیاری از مفاهیم و رویدادها و پدیدههای سازمانی را میتوان با آن
موردبررسی ،مطالعه و تجزیهوتحلیل قرارداد .این مدل ازنظر ساختاری دارای سه بعد میباشد که
عبارت از :بعد زمینه ،بعد محتوا و بعد ساختار است.
در این پژوهش برای بهبود عملکرد نیروی انسانی سه بعد (زمینه ،محتوا ،ساختار) در نظر
گرفته شد .الزم به ذکر است که بعد محتوای آموزش با توجه به اهمیت موضوع آموزش ،در حوزه
بهبود عملکرد نیروی انسانی ،بهعنوان یک بعد جدید به مدل سهشاخگی افزوده شد.
محتوا

زمینه
بهبود عمکرد نیروی
انسانی

ساختار

محتوای
آموزش
شکل  -1مدل اولیه بهبود عملکرد منابع انسانی
بنابراین هدف این تحقیق پاسخ به سؤاالت زیر است:
 -Q1عناصر تشکیلدهنده متغیر بهبود عملکرد نیروی انسانی کدماند؟
 -Q0مدل بهبود عملکرد نیروی انسانی چیست؟
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روششناسی
تحقیق حاضر ازنظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است و ازنظر نحوه گردآوری دادهها (طرح
تحقیق) از نوع تحقیقات ترکیبی اکتشافی میباشد .شیوه گردآوری دادهها در این تحقیق از طریق
مصاحبه ،پرسشنامه و مطالعات کتابخانهای میباشد .جامعه آماری این پژوهش را کلیه معلمان ابتدایی
دولتی و غیردولتی تماموقت و حقالتدریس آموزشوپرورش شهر ری به تعداد  311نفر میباشد.
جامعه موردبررسی در دو مرحله کمی و کیفی مشخص گردیده است .در بخش کیفی ،نمونهگیری
هدفمند و تا مرحله اشباع صورت گرفت به این صورت که فهرستی از خبرگان دانشگاهی تهیه و
سپس با آنها تماس گرفته شد و مصاحبه بهصورت باز و نیمه ساختاریافته انجام شد و درنهایت تعداد
 06نفر از اساتید خبره (اساتید رشته علوم تربیتی دانشگاه و پژوهشگاه مطالعات آموزشوپرورش و
خبرگان آموزشوپرورش) در این تحقیق همکاری کردند و دادههای تحقیق اشباع شد .مقدار نمونه در
بخش کمی بر اساس فرمول کوکران در سطح خطای 6.61تقریباً  173نفر محاسبهشده است.
ابزار تحقیق در بخش کیفی پرسشنامهی محقق ساخته بهبود عملکرد نیروی انسانی است که
در مرحله کیفی بامطالعه مبانی نظری و مصاحبه با اساتید و خبرگان دانشگاه و آموزشوپرورش ابعاد و
مؤلفههای آن شناسایی و تدوین گردید ،بهعنوان ابزار گردآوری دادهها در بخش کمی پژوهش
مورداستفاده قرار گرفت .پرسشنامهی مذکور محقق ساخته بوده و به دلیل اصالحات نهایی دارای 00
سؤال در چهار بعد (زمینه ،محتوا ،ساختار و محتوای آموزش) است که در طیف  1گزینهای لیکرت
(کامالً مخالفم ،مخالفم ،بینظرم ،موافقم و کامالً موافقم) طراحی و تنظیمشده که به ترتیب از  1تا 1
نمرهگذاری میشود.
روایی محتوایی پرسشنامه توسط خبرگان دانشگاه مورد تائید قرار گرفت .برای سنجش روایی
سازه به سبب امکان مستقل نبودن عوامل از یکدیگر ،شیوه چرخش واریماکس -یکی از روشهای
تحلیل عاملی اکتشافی -استفاده شد .با انجام تحلیل عاملی اکتشافی ،ساختار بنیادین متغیرها و
عاملهای مربوط به آنها و روایی پرسشنامه پژوهش مورد آزمون قرار میگیرد .برای بررسی روایی
سازه ،از دو معیار روایی همگرا و واگرا استفاده شد که مختص مدلسازی معادالت ساختاری با رویکرد
است .در قسمت روایی همگرا ،معیار میانگین واریانس استخراجشده 1بهکاربرده شد .نتایج بهدستآمده
از بارهای عاملی گویههای هر عامل و شاخص tمربوط به آن نشان داد ،کلیه گویهها دارای بار
عاملی بیش از  6.4بودند .همچنین کلیه متغیرها دارای میانگین واریانس استخراجشده ،باالی 6.1
1

- AVE
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بودند ،لذا روایی همگرا این متغیرها تائید شد .عالوه بر این ،به مقایسه جذر میانگین واریانس
استخراجشده هر سازه با مقادیر ضریب همبستگی بین سازهها برای بررسی روایی واگرا پرداخته شد.
مقادیر جذر میانگین واریانس استخراجشده در سطر و ستونی که قرار داشتند ،بیشترین مقدار را نشان
میداد که بیانگر وجود روایی واگرا در بین متغیرهای پژوهش بود .همچنین در این تحقیق بهمنظور
تعیین پایایی ابزار گردآوری دادهها از روش آلفای کرونباخ توسط نرمافزار  Spssاستفاده شد .مقادیر
این ضرایب برای همه متغیرها باالی  6/7بود که بیانگر پایایی مناسب پرسشنامه بود.
جدول  -8میانگین ،انحراف معیار ،ضرایب پایایی AVE ،بین متغیرهای پژوهش
سازهها

میانگین

 .1بهبود عملکرد

3.109

انحراف
استاندارد
6.111

AVE

1

0

آلفای
کرونباخ
6.136

6.071

1.666

 .0زمینه

3.494

6.100

6.797

6.001

6.170

1.666

 .3محتوا
 .4ساختار
 .1محتوا آموزش

3.133
3.401
3.411

6.111
6.116
6.194

6179
6.701
6.134

6.110
6.716
6.070

6.030
6.710
6.164

6.741
6.149
6.100

3

1.666
6.004
6.110

4

1.666
6.117

1

1.666

تحلیل دادهها
داده های حاصل از پرسشنامه جهت تدوین مدل نهایی با دو روش تحلیل عاملی اکتشافی و
تأییدی مورد تحلیل قرار میگیرند .در تحلیل عاملی اکتشافی ،ابتدا باید از این مسئله اطمینان یافت
که میتوان دادههای موجود را برای تحلیل به کاربرد؟ بدین منظور از شاخص  KMOو آزمون
بارتلت استفاده میشود که شاخص  KMOبهمنظور کفایت نمونهگیری از طریق ارزیابی کوچک
بودن همبستگی جزئی بین متغیرها بررسی میشود .بر اساس نتایج بهدستآمده ،شاخص KMO
مقادیر تقریباً نزدیک به یک را نشان میدهد که حاکی از کفایت دادههای مربوط به عوامل مؤثر
شناسایی شده برای تحلیل عاملی میباشد.
جدول شماره  -3نتایج شاخص  KMOو آزمون بارتلت
ضریب کفایت نمونهگیری KMO
آزمون کرویت بارتلت
درجه آزادی
سطح معنی داری

بهبود عملکرد منابع انسانی
6.017
3371.116
031
6.666
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پس از اطمینان از توانایی انجام تحلیل اکتشافی فرایند تحلیل آغاز میگردد .تحلیل عاملی
اکتشافی با شیوه تحلیل مؤلفههای اصلی و چرخش واریماکس انجام میگردد .بر اساس نتایج حاصل
از بخش کیفی 70 ،شاخص شناسایی شده تحلیل عاملی اکتشافی انجام شد .برای این منظور با
استفاده از چرخش واریماکس عواملی که بار عاملی آنها باالتر از  6.1بودند بر اساس ادبیات تحقیق
و نظر اساتید در یک دسته قرار گرفتند و متغیرهایی که مقادیر اشتراک استخراجی آنها کوچکتر از
 6.1هستند ،حذف شدند .البته این کار بهصورت مرحلهای انجام میشود و از متغیرهایی با مقادیر
اشتراک استخراجی پایینتر آغاز میشود .درنهایت بر اساس نتایج بخش کیفی و تحلیل عاملی
اکتشافی ابعاد بهبود عملکرد منابع انسانی تعداد شاخصهای پرسشنامه بعد از چرخش واریمکس به
دلیل بار عاملی پایینتر از  6.4به  11شاخص کاهش یافت درنهایت مدل تأییدی عوامل و
شاخصهای بهبود عملکرد منابع انسانی قابلارائه است.
مدل بهبود عملکرد منابع انسانی در آموزشوپرورش
در پی شناسایی مدل بهبود عملکرد منابع انسانی در آموزشوپرورش ،به بررسی تأثیر متغیرهای
آشکار و پنهان شناسایی شده بر یکدیگر پرداخته میشود ،یعنی آزمون مدل مفهومی پژوهش با
استفاده از تحلیل عاملی تأییدی که با نرمافزار lisrelموردبررسی قرار میگیرد.
بهمنظور تائید معنادار بودن رابطه بین متغیرها مطابق با نمودار تمامی مسیرها از ضرایب بارهای
عاملی باالتر از  6/4برخوردارند که نشاندهنده مناسب بودن معیار است .حال باید معناداری ضرایب
تخمین زدهشده موردبررسی قرار گیرد که در نمودار شماره  1قابلنمایش است.

ارائه مدل جهت شناسایی شاخصها و مؤلفههای بهبود عملکرد منابع انسانی در آموزشوپرورش133....

نمودار شماره  -1مدل بهبود عملکرد در حالت تخمین ضرایب استاندارد
در تحلیل عاملی تأییدی پیشفرض اساسی آن است که هر عاملی با زیرمجموعه خاصی از
متغیرها ارتباط دارد با استفاده از نرمافزار  lisrelمدل تحقیق با استفاده از آزمون  Tموردبررسی قرار
گرفت .نمودار شماره  ،4رابطه معناداری ابعاد و مؤلفههای شکاف عملکرد را در سطح اطمینان 99
درصد نشان میدهد.
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نمودار شماره  -0مدل بهبود عملکرد در حالت معناداری ضرایب استاندارد
بر اساس نمودار فوق ،رابطه بین سازه شکاف عملکرد با ابعاد و مؤلفهها در سطح اطمینان 99
درصد تائید شد؛ زیرا آماره  tبرای این مسیر بیشتر از  0.11به دست آمد.

ارائه مدل جهت شناسایی شاخصها و مؤلفههای بهبود عملکرد منابع انسانی در آموزشوپرورش131....

جدول  -4شاخصهای مطلق/نسبی مربوط به متغیر بهبود عملکرد منابع انسانی
شاخصهای برازندگی

مدل اولیه

مدل نهایی

مطلق  /نسبی

برازش شده

برازش شده

.19/981(=9/28

.19/981(=9/28

کوچکتر یا مساوی

)810

)810

5

8

RMSEA

0/051

0/051

کمتر از 0/9

مناسب

9

NFI

0/19

0/19

حداقل 0/1

مناسب

1

NNFI

0/18

0/18

حداقل 0/1

مناسب

5

CFI

0/11

0/11

حداقل 0/1

مناسب

8

IFI

0/11

0/11

حداقل 0/1

مناسب

1

RFI

0/18

0/18

حداقل 0/1

مناسب

2

SRMR

0/058

0/058

کمتر از 0/02

مناسب

1

GFI

0/10

0/10

حداقل 0/1

مناسب

90

AGFI

0/21

0/21

حداقل 0/1

تقریباً مناسب

ردیف
9

Chi – square/df

معیار ارزیابی

نتیجه
مناسب

با توجه به جدول و نمودار باال مشاهده میشود که آماره خی  046.41با درجه آزادی  109و سطح
معناداری  6/6661و مقایسه این سطح معناداری با  6/61نتیجه میشود برازش دقیق مدل با دادههای
گردآوریشده رد میشود ،از سوی دیگر نسبت آماری خی  0به درجه آزادی نیز برابر  0/41است و
ازآنجاکه مقدار آن کوچکتر از  1شده است میتوان نتیجه گرفت مدل برازندگی حداقلی را میتواند
داشته باشد بااینوجود با توجه به مقدار جذر برآورد واریانس خطای تقریب ( )RMSEAکه مقدار آن
 6/619شده است همچنین با توجه به جذر شاخص ریشه میانگین مجذور ماندهها ( )SRMRکه
مقدار آن  6/610میباشد میتوان نتیجه گرفت خطای مدل زیاد نیست .همچنین با توجه به سایر
شاخصهای برازندگی مطلق /نسبی مانند  ، AGFI، GFI، RFI،IFI ، CFI، NNFI،NFIبه
ترتیب با مقادیر  6/96 ،6/90 ،6/97 ،6/97 ،6/90 ،6/93و  6/17و در مقایسه با مقادیر متعارف برای
مدلهای دارای برازندگی مناسب ،میتوان نتیجه گرفت مدل بهبود عملکرد منابع انسانی ساختار
مناسبی دارد.
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نتیجهگیری
با توجه به رقابت شدید سازمانها در دنیتر امروز و نقش و جایگاه نظام آموزشوپرورش بهعنوان
اصل اساسی توسعه در کشور میتوان گفت که منابع انسانی در سیستم آموزشوپرورش از مهمترین
مزیتهای رقابتی برای این سازمان محسوب میشود .هدف این تحقیق ارائه مدل جهت شناسایی
شاخصها و مؤلفههای بهبود عملکرد منابع انسانی در آموزشوپرورش است .با استفاده از مدل
سهشاخگی خنیفر و مطالعه ادبیات و پیشینه تحقیق و نیز نتایج تحلیل عاملی اکتشافی در این تحقیق
بهبود عملکرد منابع انسانی دارای چهار بعد (زمینه ،محتوا ،ساختار و محتوای آموزش) است و 00
شاخص تشکیلشده است که دارای بار عاملی باالی  6/1میباشند.
جهت دستیابی به مدل بهبود عملکرد منابع انسانی ،اجزا و مؤلفههای بهبود عملکرد منابع انسانی
بر اساس یافتههای بخش کیفی شناسایی شد .در مرحله تحلیل دادهها ،دادههای میدانی تحلیل شدند
و بهعنوان یکی از رویکردها در مدلسازی معادالت ساختاری ( )lisrelموردبررسی قرار گرفت و
هدف پژوهش محقق شد .ازجمله ویژگیهای این تحقیق انجام تحلیل عامل اکتشافی قبل از تحلیل
عامل تأییدی است .با استفاده از تحلیل اکتشافی برخی گویههای استخراجشده از بخش کیفی
پژوهش ،به دلیل مقادیر اشتراکی نامناسب حذف شدند و عاملهایی که بار عاملی باالیی داشتند
مشخص و انتخاب شدند .درنهایت مدل بهبود عملکرد نیروی انسانی در آموزشوپرورش با توجه به
معناداری ضرایب استاندار و شاخصهای برازش مورد تائید قرار گرفت.
پیشنهادات:
 لزوم حرفهایگرایی در این حوزه ،همچنین باز طراحی تشکیالتی حوزههای مربوط به مدیریت نیرویانسانی ،از طریق توسعه منابع انسانی و بهکارگیری افراد متخصص در این حوزه را بیشازپیش ،نشان میدهد.
 این پژوهش مطالعه موردی در مورد معلمان ابتدایی شهر ری بوده است و تعمیم دادهها به دلیل نبودروایی بیرونی امکانپذیر نمیباشد .لذا با توجه به کم بودن پژوهشهای داخلی در این زمینه و همچنین در
راستای توسعه مطالعات موردی مشابه در سازمانها و صنایع دیگر ،انجام مطالعات منحصربهفرد در جوامع
آماری مختلف اقدامی ارزشمند در توسعه رویکرد بهبود عملکرد انسانی در سطح کشور خواهد بود.
 بررسی تطبیقی در مورد مؤلفهها و مدلهای اکتشافی شکاف عملکرد در سازمانهای مختلف انجامشود.
 طی پژوهشی به شناسایی عوامل مؤثر بر پیادهسازی اثربخش تکنولوژی عملکرد انسانی در سازمان،پرداخته شود.
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