
 611 -651، ص 6931، زمستان  8 پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 چکيده
 الملل ودانشگاه فردوسیهدف ازانجام این تحقیق مقایسه عملکردشغلی اساتیددانشگاه بین

پیمایشی  -کاربردی واز نظرروش تحقیق، توصیفی مشهدمی باشد.این پژوهش ازنظر هدف

 03الملل واستاددردانشگاه بین 03استاددردانشگاه دولتی،81جامعه آماریاست.

گیری فرمول کوکران وروش نمونه اددرهردودانشگاه تدریس می کردندحجم نمونه طبقاست

پرسشنامه  81ای است.نمونه دراساتیدبا تمام شماری جامعه صورت گرفت.از تصادفی طبقه

هردودانشگاه(موردتحلیل  88الملل وبین00دولتی،80پرسشنامه) 03عملکردشغلی اساتید

توزیع نمونه،آزمون کولموگراف اسمیرنف به عمل آمد.برای  قرارگرفت.برای تعیین نرمال بودن

انجام این پژوهش ازپرسشنامه استانداردعملکردشغلی با متغیرهایی ازقبیل توانایی،درک 

 %18وتصورازشغل،حمایت سازمانی،انگیزه،ارزیابی،اعتبار و عناصرمحیطی باآلفای کرانباخ 

برای تحلیل به دست آمد.77/3و1/3 3ترتیب   ها دراین تحقیق بهاستفاده شد.پایایی پرسشنامه

مستقل Tها ازدوروش آمارتوصیفی)فراوانی،میانگین وانحراف معیار(وآماراستنباطی)داده

شده است.نتایج تحقیق  نشان  داد ( استفادهHSD(وآزمون تعقیبی)توکی ANOVAوتحلیل

 ورد،وعناصرمحیطیدانش ومهارت،وضوح نقش،حمایت سازمانی،انگیزه، بازخهای تمامی مؤلفه

تفاوت ی و دولتالملل ینب دردودانشگاهمولفه اعتباراستثناء عملکردشغلی اساتیدبهمتغیراز

   .ندارند دارییمعن

دانشگاه -دانشگاه فردوسی-دانشگاه دولتی -اساتبد -عملکردشغلی :يديکل واژگان 

 .المللبین
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 3 ، امير صادقی سمرجانی 2 مهين نوري نوخندان ، 1مسلم چرابين 
 .یار دانشگاه ازاد اسالمی واحد نیشابوراستاد 8
 .دانشجوی دکتری مدیریت اموزشی دانشگاه ازاد اسالمی واحد نیشابور 0
 .دانشجوی دکتری مدیریت اموزشی دانشگاه ازاد اسالمی واحد نیشابور 0
 

 :نام نویسنده مسئول
 مهين نوري نوخندان

الملل دانشگاه بين شغلی اساتيد مقایسه عملکرد

 دانشگاه فردوسی مشهد و
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 مقدمه
درنوردیده و دنیای عظیم ما را تبدیل به دهکده جهانی کرده است. فراملی شدن درعرصه جهانی ،کسب دانش وعلم، مرزهای ملی را 

اطالعات حاصل ازتحقیقات وپژوهش های علمی وبه کارگیری جهانی آن هاسبب گشته تا موج جدیدی ازهمکاری های علمی  بین المللی شکل 

ایر از فضای آموزشی موجود در سویژگی مهم این دانشگاه ها استفاده  .بگیرد. پیدایش دانشگاه های بین المللی از نتایج این نوع همکاری هااست

 .است تا بتوانند درگسترش علوم جهانی و ملی سهمی داشته باشند دنیا مراکزدانشگاهی

ساله  03پیرو همین سیاست جهانی و برای رقابت و بقا در زمینه آموزش دانشگاهی ، جمهوری اسالمی ایران با توجه به برنامه چشم انداز  

را مورد بررسی قرار داد )مجموعه برنامه چهارم توسعه  8( تاسیس دانشگاه بین الملل  8011-11نظام و مفاد بند )ب( قانون چهارم توسعه ) 

اطع با موافقت وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری راه اندازی و به جذب دانشجو در مق)  8/0/03در مورخه ((. دانشگا ه بین الملل 07/88/8011

 تحصیالت تکمیلی و دوره دکتری بخصوص دوره پزشکی،دندانپزشکی و دارو سازی  اقدام نمود.

فلسفه وجودی تاسیس دانشگاه های بین الملل در ایران جلوگیری از خروج دانشجویان به خارج از کشور  برای ادامه تحصیل و ترغیب 

اهداف آن  در ابتدای امرمعرفی کشور بعنوان یک قطب علمی در سطح منطقه ،  آنان به تحصیل در ایران و جذب دانشجویان خارجی می باشد .

جذب جوانان جویای تحصیل در سطح منطقه و بین الملل، بازگرداندن دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در خارج از کشور ، معرفی اعتقادی 

ی های  تامین بستر قانونی برای آموزش بین الملل، ساخت وساز و توسعه فرهنگی کشور، و نهایتا درآمد زایی بود. برای این منظور ازاستراتژ–

شناسایی  ،فضای فیزیکی ویژه آموزش بین الملل)کالس ،آزمایشگاه و...( ، توانمند سازی منابع انسانی ویژه آموزش بین الملل)اساتید،کارکنان و...( 

قه و بین الملل استفاده نمود تا بتواند به اهداف مورد نظر دست یابد.  در ابتدا و جذب سرمایه گذاران در امر آموزش و بازار یابی در سطح منط

لیل د این دانشگاه ها از فضای دانشگاه دولتی تحت عنوان پردیس استفاده می کردند تا باری از دوش دولت بردارند وبه بسیاری از جوانانی که به

 شور مهاجرت کرده و دچار مشکالت بسیاری می شدند کمک کنند. نبود امکان تحصیل در دانشگاه های داخل به خارج از ک

طی نیم قرن اخیر در آموزش تحصیالت تکمیلی تغییرات شگرف وقابل مالحظه ای پدید آمده است که این تغییرات  در سیستم آموزشی 

 زمینه تدریس اثر بخش و با کیفیت است که از دانشگاه ها ازجمله دانشگاه های  دولتی وبین المللی بسیار مشهود است.عمده ترین تغییرات در

. دجمله وظائف اصلی اساتید دانشگاه تلقی می شود. تدریس در دانشگاه ها ارتباط با عملکرد شغلی اساتید دارد و در یکدیگر اثر متقابل دارن

ی در زمینه آموزش اثر بخش نیز سهم زیادی دانشگاه هایی که در سطح ملی و بین المللی مطرح هستند عالوه بر زمینه های تحقیقاتی و پژوهش

 دارند و عملکرد اساتید آنها مهم است.

رسیدن به کمال مطلوب، همواره سعی شده از تمامی امکانات بهره گرفته شود، طبعاً نگرش واالی  برایها در بلندای اندیشه و تفکر انسان

ت ویژه بوده، در قالب سازمان یافته و منسجمی در برخورد با مسائل باط شخصی و سطح معلوماضفردی که منبعث از فرهنگ، عرق ملی، ان

مراه می ه و هدفدار شدن مقوله کاری را فراهم آورده و نهایتاً پیشرفت و توسعه را به گیریمختلف تأثیر بسزائی داشته، نقش آفرین بوده، شکل 

ای را از نحوه ارائه کار عالی در ذهن ترسیم شد، می توان دورنمای ارزندهآورد. چنانچه این تصورات به طور عینی در لحظه به لحظه کار ملموس با

 آن ازکه عملکرد شغلی هر فرد در هر سازمانی که مشغول به کار می باشد تعریف و مشخص شود.  یابدامر البته موقعی تحقق می نمود. این

 گزینش هنگام ند،ک می مشخص دهد،ی م پاسخ اش شغلی اقتضائات به او که ای شیوه و شغل یک به نسبت ا ر فرد نگرشعملکرد شغلی  جاکه

         .کنند می لحاظ غیررسمی چه و رسمی صورت  هب چه رامتفاوتی  های ویژگی ای یاموسسه سازمان هر در کارکنان

 انتظار مورد کلی ارزش نعنوا به است. عملکرد سازمان آن انسانی نیروهای  شغلی عملکرد سازمانی، هر مسئله ترین اساسی و مهمترین

 عملکرد اخیراً نظران . صاحب دهد می انجام زمان از مشخص دوره یک طول در فرد یک که است شده تعریف رفتاری مجزای های تکه از سازمان

 است هایی ئولیتمس به مربوط ای وظیفه (. عملکرد8011اند)سعادت ، کرده تقسیم 0زمینه ای عملکرد و 0ای وظیفه عملکرد بعد دو به را شغلی

 رفتارهایی به مربوط ای زمینه عملکرد اما .ارتباط است در کارکنان محوله وظایف با و است شده ثبت کارکنان وظایف و ها برگه مسئولیت در که

 است.  کرده احاطه را فنی وظایف که روانشناختی جو و و اجتماعی سازمانی شبکه بقای که است

 عملکرد و فنی شغلی عملکرد شغلی عمومی، عملکرد دسته سه به را عملکرد که دارد وجود شغلی کردعمل برای نیز بندی دیگری دسته

 در را شغل ابعاد تمامی در یکپارچه اقدام و عمل نحوه عمومی عملکرد شغلی ( .8001کند)موتو ویدلو و همکاران، می تقسیم فردی بین شغلی

 ارزیابی بر مبتنی فردی بین شغلی و عملکرد شغل در نیاز مورد 1فنی مهارتهای و تواناییها بر مبتنی فنی شغلی عملکرد درمقابل  .گیرد می بر

                                                           
1International University  
2 The performance of duty  
3  The performance of the underlying 
4  technical skills 
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 پاداش از کارکنان نگه داشتن راضی و عملکرد افزایش برای مدیران از بسیاری است. سازمان کارکنان همکاران و دیگر با همکارانه رابطه و تعامل

این  دارند، کنونی سازمانهای که مشکالتی .نیست عملکرد ارتقاء برای کارکنان ترغیب کننده تنها این حال این با کنند، می استفاده مالی های

 شاید که دارند نیز دیگری نیازهای کارکنان حال، این با . شود می حل پول با تنها مشکالت همه که کنند می احساس آنها مدیران، که است

در عملکردشغلی داشتن شاخص برای سنجش عملکردها، می تواند با شناخت از فرصتها و تهدیدهای رو در روی،در باشد.  مالی نیازهای تراز مهم

 ف ها وتقویت قوت ها موثر واقع شود.    یافتن راهکار اجرایی برای برنامه ریزی در کاستن از ضع

 .  نیز افزوده شده است عملکرد شغلیبر اهمیت  ل،امروزه با رشد روزافزون اطالعات و پیچیده تر شدن مشاغ

 

 بيان مسئله
با این ام ه همگجامع درتوسعه اساسی نقشی عالی آموزش نظام تردید بدونبینی است وپیشعصرکنونی دوره تحوالت شتابنده و غیرقابل

ءتکنولوژی چنین جوابگوی به نیازهاوارتقاتحوالت دارد.آموزش عالی وتحصیالت تکمیلی بستراصلی تدارک وتأمین نیروی انسانی برای پیشرفت وهم

علمی که توسط مراکزعلمی،دانشگاه هاومؤسسات  خدمات وارائه آموزش،پژوهشعبارت است از عالی آموزش اصلی أموریتم سهمباشند. می

 و احضورب علم جامعه محسوب شده و یابد.این مراکزبعنوان باالترین مرکزاندیشه ورزی وتولیدالملل وغیردولتی(تحقق میعالی)دولتی،بین آموزش

اعتقادی،فرهنگی  فکری،های جهت بخشیدن به حرکت ی علمی وپژوهان ودانشجویان دراعتالفعالیت اندیشمندانه متفکران،محققان،دانش

 .صرنقشی اساسی دارندوسیاسی جامعه دراین ع

المللی یاغیردولتی(درسطوح کارشناسی به منظورارتقاءکیفیت یادگیری ودرسطوح تحصیالت ها)دولتی،بینهای دانشگاهاندازفعالیتچشم

ط ارتبا گردد.تربیت نیروی متخصصترمیشودتربیت متخصص برجستهتر میتکمیلی به منظورتخصص پروری است.هرچه دامنه تحصیالت افزوده

 است،-قرارگرفتهاخیرموردتوجه  دنیادرچنددهه ومراکزآموزشیها دردانشگاه آموزشی کیفیت ارتقایهاوکیفیت آموزش دارد.تنگاتنگی باشیوه

دهدچگونگی انجام آن می توانددرگرایش دانشجویان به اشتغال درزمینه تحصیلی تأثیر ها راتشکیل میتدریس،اساس عملکردشغلی اساتیددانشگاه

 ه وبه تداوم رشدعلمی بیافزاید.گذاشت

هدف به  از صرف نظر و گذاردعنوان سابقه برجای می(عملکردعبارت است ازچیزی که شخص به8003وگلداسمیت)ازنظرهرسی 

توانندتحت تاثیر عوامل سیستمها (براین باور است که عملکردرفتاراست وبایدازنتایج تمایزداده شود،چراکه آنها می8018آید.هرسی)وجودمی

مؤلفه رابرای عملکردشغلی تعریف کرده اندکه عبارتنداز:توانایی)دانش ومهارت(،درک یاتصور 7(8018تحریف شوند.هرسی وگلداسمیت)

ها ه.تمامی این مؤلف)تناسب محیطی(یمحیطو عناصر(یو حقوق پرسنل)اعتبار،رزیابی)بازخورد عملکرد(ازشغل،حمایت سازمانی،انگیزه)تمایل(،ا

 تیدودرنتیجه درکیفیت تدریس آنها تاثیرگذاراست.دربازدهی شغلی اسا

دهد و علیرغم اتفاقات آموزشی و تدریسی که توسط ها ومراکز مختلف روی میدانشگاه های کلی وعمومی یکسانی که درعلیرغم فعالیت

ها رح بوده است که آیااساتیددانشگاهدهد همواره با این سؤال مطالملل یا غیردولتی روی میهای مختلف دولتی بینتمامی اساتیددر دانشگاه

های مختلف تدریس   عملکردشغلی یکسانی دارند؟آیا اساتیددانشگاه طرح درس دارند؟آیا طرح درس اساتیدی که دروس مشابه رادر دانشگاه

های مختلف یا اساتیددر دانشگاههای مختلف با دروس یکسان،ارزشیابی یکسانی از دانشجویان دارند؟آکنند یکسان است؟ آیا اساتیددر دانشگاهمی

کنند؟ آیا اساتید درک درستی از نقش خوددارند؟آیا انگیزه برای تدریس باکیفیت دارند؟آیا عوامل های خود یکسان استفاده میاز دانش مهارت

 گذارد؟و.....محیطی درتدریس آنها تاثیر می

 ت.شده اسالملل انجامملکردشغلی اساتیددانشگاه فردوسی بینها این تحقیق باهدف مقایسه عبرای دستیابی به پاسخ این سؤال

 

 هدف کلی
 باشد.الملل ودانشگاه دولتی فردوسی مشهدازدیدگاه اساتیددوره تحصیالت تکمیلی میلی اساتیددردانشگاه بینمقایسه عملکردشغ 
 

  اهداف فرعی
 الملل وفردوسیصوراز شغل  اساتیددانشگاه بینای درک یا تبررسی مقایسه -8

 الملل وفردوسیای حمایت سازمانی اساتیددانشگاه بینبررسی مقایسه -0

 الملل وفردوسیای انگیزه )تمایل(اساتیددانشگاه بینبررسی مقایسه -0

 الملل وفردوسیای بازخوردعملکرداساتیددانشگاه بینبررسی مقایسه -1

 فردوسیالملل واعتباراساتیددانشگاه بینای بررسی مقایسه -0

 الملل وفردوسیای عناصرمحیطی محیط اساتیددانشگاه بینبررسی مقایسه -8
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 سوال اصلی
 الملل با اساتیددانشگاه دولتی فردوسی مشهدتفاوت دارد؟آیا عملکردشغلی اساتیددانشگاه بین 

 

 هاي فرعی سؤال  

 الملل وفردوسی مشهدتفاوت وجوددارد؟(اساتیددانشگاه بینمهارت توانایی)دانش وآیا تفاوتی بین  -8

 الملل و فردوسی مشهدتفاوت وجوددارد؟آیا  تفاوتی بین درک یاتصورشغل اساتیددانشگاه بین -0

 الملل وفردوسی مشهدتفاوت وجوددارد؟آیا  تفاوتی بین حمایت سازمانی اساتیددانشگاه بین -0

 الملل وفردوسی مشهدتفاوت وجوددارد؟ساتیددانشگاه بینآیا  تفاوتی بین انگیزه)تمایل(ا-1

 الملل وفردوسی مشهدتفاوت وجوددارد؟آیا تفاوتی بین بازخورعملکرداساتیددانشگاه بین -0

 الملل وفردوسی مشهدتفاوت وجوددارد؟آیا تفاوتی بین اعتباراساتیددانشگاه بین-8

 لملل وفردوسی مشهدتفاوت وجوددارد؟اآیا تفاوتی بین عناصرمحیطی اساتیددانشکاه بین -7

 

  5تحقيقات داخلی 
 -روش تدریس-به تحقیق پرداخته که چهارمحورتسلط برتوان علمی"ی اساتیدعملکردشغل"(:درپژوهشی تحت عنوان8011حاج موسایی)

ای فنی مهندسی،علوم پایه وعلوم انسانی های فردی واجتماعی رامدنظرداشته،نتایج نشان داددراین نظرات رشتهویژگی–انضباط آموزشی

ق داری وجودنداردوبه این معنی که اکثریت دانشجویان موافعنیدرمورداستفاده ازنتایج ارزشیابی اساتیدبرای تعیین سرنوشت شغلی آنان تفاوت م

 تواند مبنایی برای تعیین سرنوشت شغلی اساتیدباشد.ها میبا این مطلب بودندکه نتایج ارزشیابی

د یبه این نتیجه رسیدند که بین تدریس اسات"تدریس اثر بخش در موسسات آموزش عالی  "(: در پژوهشی تحت عنوان8011شریفیان )

یس رو سابقه تدریس آنها  رابطه معنا داری وجود دارد. و هم چنین عملکرد شغلی انها در رابطه با دانشگاه محل خدمت مرتبه علمی و عملکرد تد

 تفاوت معنی داری دارد. 

 

 6تحقيقات خارجی
 گزارش"برعملکردشغلی شناختیروان یوبه توانمندساز شدهادراک سازمانی تاثیرحمایت"باعنوان تحقیقی انجام (:با0380)7وسیه چیانگ

 است.(r=0/21)ومعنادار مثبت وعملکردشغلی شدهادراک سازمانی بین حمایت همبستگی ضریب کردندکه

 شده وعملکردادراک سازمانی ذهنی،حمایت بیکاری با حوصلگیبی احتمال بین ارتباط با رابطه"در ایمطالعه انجام (:با0383وهرگیس) وات

  است. /.18برابر عملکردشغلی با شدهادراک سازمانی حمایت بین همبستگی ضریب ندکهداد نشان"شغلی

 

 روش پژوهش
 پیمایشی و مقطعی است. –آوری اطالعات توصیفیتحقیق حاضراز نظرهدف کاربردی واز نظرروش جمع

 

 جامعه آماري

تشکیل می دهد.جامعه. 8000-08درسال تحصیلیالمللی فردوسی مشهدجامعه آماری این تحقیق راکلیه اساتیددانشگاه دولتی وبین

 کردند.استاددرهردودانشگاه تدریس می 03الملل واستاددردانشگاه بین 03استاددردانشگاه دولتی،81استادکه81اساتیدبه تعداد

 

 هاوتحليل دادهتجزیه
 ؟وجودداردمشهد یودانشگاه فردوس المللبیندانشگاه ید)دانش ومهارت(اساتییتوانا آیا تفاوتی بین – 8

 
 

                                                           
5  Internal investigations  
6  Foreign search 
7 Chiyang and  sieh 
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 الملل وهردومقایسه ميانگين توانایی دربين استادان دانشگاه دولتی،بين 1جدول
 

 معناداری Fمقدار  انحراف معیار میانگین تعداد 

 (ومهارت دانش)توانایی

 13333/. 1/833 80 دولتی

0/008 ./307 
 01713/. 1/703 00 المللبین

 17180/. 1/100 88 هردو

 11080/. 1/801 03 کــــل

(کمترین 100/1( ومیانگین هردو)833/1( بیشتر ازمیانگین دانشگاه دولتی)703/1الملل)دهدکه میانگین دانشگاه بینجدول فوق نشان می

درصداطمینان اختالف شاخص توانایی)دانش ومهارت(در بین سه گروه اساتیدی که در 00داری با میزان را دراین شاخص دارد.آزمون معنی

(اما مشخص نمی باشدکه این اختالف ناشی ازتفاوت دانش ومهارت اساتیددانشگاه 307/3المللی وهردورا نشان داده است)نشگاه دولتی،بیندا

شده استفاده 1دیاسگروهی ومعنی داری تفاوت دو به دوگروه ها ازآزمون تعقیبی توکی اچالملل و دولتی است یاخیر؟لذا برای بررسی درونبین

 است. 
 

 الملل وهردوآزمون تعقيبی توکی توانایی دربين استادان دانشگاه دولتی،بين-2جدول
 

 معناداری خطای استاندارد اختالف میانگین دانشگاه
 بازه

 باال پایین

 دولتی
 8708/3 -0080/3 100/3 80800/3 -80308/3 المللبین

 0810/3 -0810/3 007/3 88301/3 87033/3 هردو

 المللبین
 0080/3 -8708/3 100/3 80800/3 80308/3 دولتی

 7383/3 3031/3 300/3 80117/3 *08008 هردو

 هردو
 0810/3 -0810/3 007/3 88301/3 -87033/3 دولتی

 -3031/3 -7383/3 300/3 80117/3 * -08008 المللبین

الملل دار بودن اختالف مشخص است که بین دانش و مهارت اساتیدی که دردانشگاه بینوجه به سطح معناداری و ستارهدر جدول فوق با ت

داری های دوبه دواختالف معنی دارمشاهده نشده است.سطح معنیو یا هر دودانشگاه تدریس می کننداختالف معنادار وجوددارد.در سایرمقایسه

الملل بادولتی تفاوتی (.بنابراین بین دانش ومهارت اساتیددانشگاه بین100/3درصد باالتر است)0الملل ازی وبیناین شاخص بین دودانشگاه دولت

 وجودندارد. 

 ؟مشهدوجوددارد یودانشگاه فردوس المللبیندانشگاه یداسات نقش آیا تفاوتی بین وضوح  -0
 

 الملل وهردوبينمقایسه ميانگين وضوح نقش دربين استادان دانشگاه دولتی، -3جدول
 

 معناداری Fمقدار  انحراف معیار میانگین تعداد 

 نقش وضوح

 07330/. 1/100 80 دولتی

./711 ./388 
 81181/. 1/070 00 المللبین

 01811/. 1/033 88 هردو

 03770/. 1/101 03 کــــل

المللی وهردوتدریس میکننداختالف دانشگاه دولتی،بیندهدکه شاخص وضوح نقش دربین سه گروه اساتیدی که درجدول فوق نشان می

  .داردنمشهد تفاوت وجود یودانشگاه فردوس المللبیندانشگاه یداساتوضوح نقش  (.بنابراین بین388/3درصدباالتراست)0داری ازندارد.سطح معنی

 ؟جودداردمشهدو یودانشگاه فردوس المللبیندانشگاه یداساتی سازمان آیا تفاوتی بین حمایت – 0
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 الملل وهردوبين مقایسه ميانگين حمایت سازمانی دربين استادان دانشگاه دولتی،-4جدول
 

 معناداری Fمقدار  انحراف معیار میانگین تعداد 

 سازمانی حمایت

 18370/. 0/801 80 دولتی

./308 ./070 
 11108/. 0/800 00 المللبین

 10078/. 0/800 88 هردو

 10110/. 0/810 03 کــــل

(وشاخص حمایت سازمانی دربین سه گروه اساتیدی که 070/3درصد بیشتر است)0داری ازدهدکه سطح معنیجدول فوق نشان می

تفاوتی  الملل ودولتیداری ندارد.بنابراین بین حمایت سازمانی دانشگاه بینکنند،اختالف معنیالمللی وهردوتدریس میدردانشگاه دولتی،بین

 .وجودندارد

 ؟مشهدوجوددارد یودانشگاه فردوس المللبیندانشگاه یداساتآیا تفاوتی بین انگیزه  – 1
 

 الملل وهردوبين مقایسه ميانگين انگيزه دربين استادان دانشگاه دولتی،-5جدول
 

 معناداری Fمقدار  انحراف معیار میانگین تعداد 

 انگیزه

 11880/. 0/711 80 دولتی

8/173 ./330 
 00003/. 0/700 00 المللبین

 70333/. 0/817 88 هردو

 07871/. 0/071 03 کــــل

(می باشدودرگروه هردو این 700/0الملل)(بیشترازبین711/0جدول فوق نشان می دهدکه میانگین انگیزه اساتیددانشگاه دولتی)

درصد 00کنند با المللی وهردو تدریس میاه دولتی،بین(کمترازآنها است.شاخص انگیزه دربین سه گروه اساتیدی که دردانشگ817/0میانگین)

الملل و ( اما مشخص نمی باشدکه این اختالف ناشی از تفاوت انگیزه اساتیددانشگاه بین330/3اطمینان اختالف معنی داررا نشان داده است)

 دی استفاده شده است.اسقیبی توکی اچداری تفاوت دو به دوگروه ها ازآزمون تعگروهی ومعنیدولتی است یاخیر؟برای بررسی درون
 

 الملل وهردوبين آزمون تعقيبی توکی انگيزه دربين استادان دانشگاه دولتی، -6جدول
 

 معناداری خطای استاندارد اختالف میانگین دانشگاه
 بازه

 باال پایین

 دولتی
 0110/3 -0370/3 013/3 81103/3 -38817/3 المللبین

 3300/8 3838/3 301/3 80880/3 * 00170/3 هردو

 المللبین
 0370/3 -0110/3 013/3 81103/3 38817/3 دولتی

 3303/8 8110/3 330/3 88171/3 * 00800/3 هردو

 هردو
 -3838/3 -3300/8 301/3 80880/3 *  -00170/3 دولتی

 -8110/3 -3303/8 330/3 88171/3 * -00800/3 المللبین

دار بودن اختالف مشخص است که بین انگیزه اساتیدی که دردانشگاه دولتی ویاهردو ح معناداری وستارهدر جدول فوق با توجه به سط

الملل وهردودانشگاه تدریس می (.همچنین بین انگیزه اساتیدی که دردانشگاه بین301/3دانشگاه تدریس می کننداختالف معناداروجوددارد)

(.لذابین  انگیزه 01/3درصدباالتراست)0الملل ازداری این شاخص بین دودانشگاه دولتی وبینعنی(.سطح م330/3کنندنیزتفاوت معنی داروجوددارد)

 داری وجودندارد.الملل بادولتی تفاوت معنیاساتیددانشگاه بین

 ؟مشهدوجوددارد یودانشگاه فردوس المللبیندانشگاه یدخورداساتآیا تفاوتی بین باز  -0
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 الملل وهردوينب ربين استادان دانشگاه دولتی،مقایسه ميانگين بازخوردد7جدول
 

 معناداری Fمقدار  انحراف معیار میانگین تعداد 

 بازخورد

 88380/. 0/110 83 دولتی

1/081 ./308 
 80808/. 0/003 00 المللبین

 10831/. 0/781 88 هردو

 70178/. 0/808 11 کــــل

(می باشدودرگروه هردواین 003/0الملل)(بیشترازبین110/0زخورد اساتیددانشگاه دولتی)جدول فوق نشان می دهدکه میانگین شاخص با

 00کنند با تدریس می المللی و هردو(کمترازآنها است.شاخص بازخورددربین سه گروه اساتیدی که دردانشگاه دولتی،بین781/0میانگین)

الملل نمی باشدکه این اختالف ناشی ازتفاوت این شاخص دردانشگاه بین (اما مشخص308/3درصداطمینان اختالف معنی داررا نشان داده است)

 دی استفاده شده است.اسها ازآزمون تعقیبی توکی اچداری تفاوت دو به دوگروهمعنی گروهی وودولتی است یاخیر؟برای بررسی درون
 

 هاآزمون توکی براي بررسی معنی داري تفاوت دوبه دوگروه-8جدول
 

 معناداری خطای استاندارد ف میانگیناختال دانشگاه
 بازه

 باال پایین

 دولتی
 1088/3 -1011/3 881/3 07813/3 00000/3 المللبین

 1001/8 3801/3 301/3 01818/3 * 78101/3 هردو

 المللبین
 1011/3 -1088/3 881/3 07813/3 -00000/3 دولتی

 3070/8 -3001/3 373/3 00018/3 00800/3 هردو

 دوهر
 -3801/3 -1001/8 301/3 01818/3 * - 78101/3 دولتی

 3008/3 -3070/8 373/3 00018/3 00800/3 المللبین

در جدول فوق با توجه به سطح معناداری وستاره داربودن اختالف مشخص است که بین شاخص بازخورداساتیدی که دردانشگاه دولتی 

های دو به دواختالف معنی دارمشاهده نشده است.اختالف (.درسایر مقایسه301/3روجوددارد)ویا هردودانشگاه تدریس می کننداختالف معنادا

الملل (.لذا بین  شاخص بازخورداساتیددانشگاه بین373/3درصد بیشتر است)0داریالملل ازسطح معنیاین شاخص دردودانشگاه دولتی وبین

 داری وجودندارد.بادولتی تفاوت معنی

 ؟مشهدوجوددارد یودانشگاه فردوس المللبیندانشگاه یداساتبین اعتبار آیا تفاوتی – 8
 

 الملل وهردوبين مقایسه ميانگين اعتباردربين استادان دانشگاه دولتی،-9جدول
 

 معناداری Fمقدار  انحراف معیار میانگین تعداد 

 اعتبار

 17088/. 1/801 83 دولتی

0/810 ./308 
 70130/. 0/181 00 المللبین

 80130/. 0/731 88 هردو

 80070/. 0/180 11 کــــل

(میباشد  ودرگروه هردواین 181/0الملل )(بیشترازبین801/1دهدکه میانگین شاخص اعتباراساتیددانشگاه دولتی)جدول فوق نشان می

درصد 00کنند بالمللی وهردوتدریس میا(کمترازآنها است.شاخص اعتباردربین سه گروه اساتیدی که دردانشگاه دولتی،بین731/0میانگین)

الملل و (اما مشخص نمی باشدکه این اختالف ناشی ازتفاوت این شاخص دردانشگاه بین308/3اطمینان اختالف معنی داررا نشان داده است)

 شده است.           استفادهدی اسها ازآزمون تعقیبی توکی اچداری تفاوت دو به دوگروهمعنی گروهی ودولتی است یاخیر؟برای بررسی درون
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 هاداري تفاوت دو به دوگروهآزمون توکی براي بررسی معنی-11جدول
 

 معناداری خطای استاندارد اختالف میانگین دانشگاه
 بازه

 باال پایین

 دولتی
 7700/3 -1310/3 307/3 01001/3 81810/3 المللبین

 0807/3 -0000/3 100/3 00718/3 00887/3 هردو

 المللبین
 1310/3 -7700/3 307/3 01001/3 -81810/3 دولتی

 8811/3 -0017/3 183/3 03010/3 83010/3 هردو

 هردو
 0000/3 -0807/3 100/3 00718/3 -00887/3 دولتی

 0017/3 -8811/3 183/3 03010/3 -83010/3 المللبین

مشخص است که بین شاخص اعتباراساتیدی که دردانشگاه دولتی و  درجدول فوق با توجه به سطح معناداری وستاره داربودن اختالف

(.درسایرمقایسه های دو به دواختالف معنی دارمشاهده نشده است.لذا بین  شاخص 307/3الملل تدریس می کننداختالف معناداروجود دارد)بین

 داری وجوددارد.الملل بادولتی تفاوت معنیاعتباراساتیددانشگاه بین

 د؟اردمشهدوجود یودانشگاه فردوس المللبیندانشگاه یطی محا تفاوتی بین عناصرآی -7
 

 الملل وهردوبين مقایسه ميانگين عناصرمحيطی دربين استادان دانشگاه دولتی،11جدول
 

 معناداری Fمقدار  انحراف معیار میانگین تعداد 

 عناصرمحیطی

 87801/. 0/113 83 دولتی

./018 ./708 
 73100/. 0/030 00 المللبین

 70788/. 0/170 88 هردو

 73383/. 0/008 11 کــــل

المللی و هردوتدریس دهد که شاخص عناصر محیطی دربین سه گروه اساتیدی که دردانشگاه دولتی،بینجدول فوق نشان می

 داری ندارد.دولتی تفاوت معنیالملل و(.لذا شاخص عناصرمحیطی دردودانشگاه بین708/3داری ندارد)کنند،اختالف معنیمی

 ؟ارددمشهدوجود یودانشگاه فردوس المللبیندانشگاه یداسات یشغلسؤال اصلی تحقیق:آیا تفاوتی بین عملکرد
 

 الملل وهردوبين مقایسه ميانگين عملکردشغلی استادان دانشگاه دولتی،-12جدول
 

 معناداری Fمقدار  انحراف معیار میانگین تعداد 

 یدتاسا عملکردشغلی

 01007/. 0/000 80 دولتی

0/813 ./300 
 13313/. 0/101 00 المللبین

 10300/. 0/880 88 هردو

 00078/. 0/180 03 کــــل

باشدو  (می101/0الملل)(بیشتراز بین000/0دهدکه میانگین عملکردشغلی اساتید)متغیر اصلی تحقیق (دانشگاه دولتی)جدول فوق نشان می

 المللی وهردوتدریس(کمترازآنهااست.متغیرعملکردشغلی دربین سه گروه اساتیدی که دردانشگاه دولتی،بین880/0واین میانگین)درگروه هرد

(امامشخص نمی باشدکه این اختالف ناشی ازتفاوت این شاخص در 300/3دار را نشان داده است)درصداطمینان اختالف معنی00با کنندمی

اده شده دی استفاسها ازآزمون تعقیبی توکی اچداری تفاوت دو به دوگروهگروهی ومعنیست یاخیر؟برای بررسی درونالملل ودولتی ادانشگاه بین

 است.       
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 هاداری تفاوت دو به دوگروهآزمون توکی برای بررسی معنی-80جدول                                    
 

 معناداری استانداردخطای  اختالف میانگین دانشگاه مؤلفه
 بازه

 باال پایین

 عملکردشغلی

 اساتید

 دولتی
 1080/3 -0008/3 710/3 80110/3 83317/3 المللبین

 8033/3 -3808/3 301/3 81770/3 * 00017/3 هردو

 المللبین
 0008/3 -1080/3 710/3 80110/3 -83317/3 دولتی

 1000/3 -8883/3 007/3 80788/3 80888/3 هردو

 هردو
 3808/3 -8033/3 301/3 81770/3 * -00017/3 دولتی

 8883/3 -1000/3 007/3 80788/3 -80888/3 المللبین

درجدول فوق با توجه به سطح معناداری و ستاره دار بودن اختالف مشخص است که بین متغیر اصلی عملکردشغلی اساتیدی که دردانشگاه 

(.در سایرمقایسه های دو به دواختالف معنی دارمشاهده نشده است. لذا 301/3کننداختالف معناداروجود دارد) دولتی و هردودانشگاه تدریس می

 داری وجودندارد.  الملل بادولتی تفاوت معنیبین متغیراصلی عملکردشغلی اساتیددانشگاه بین
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 نتيجه گيري بحث و
ای است که براثراجرا و انجام وظائف شدهنند.عملکرد نتایج کسبعملکردشغلی مبین سهم اساتیددردانشگاهی است که درآن کارمی ک

دهد.عملکردتحت تاثیرمولفه های ماند وخروجی کارآنهارا نشان میشود.عملکرداثری است که ازاساتیدباقی میرسمی و غیررسمی حاصل می

و...قرارمی گیرد.مقایسه عملکردشغلی های فردی،حمایت سازمانی،اعتبار،سابقه کاروعناصرمحیطی مختلفی ازجمله شخصیت،تفاوت

اساتیددودانشگاه یک قسمت دیگرازسوال اصلی تحقیق است.اساتیدکالدرباره عملکردشغلی خودگزارش داده انداما این گزارش درمولفه های 

نی باالترازحد غلی رابا میانگیدست آمدکه اساتیدهردودانشگاه عملکردش ها،این نتیجه بهمختلف متفاوت بود.درجمع بندی نتایج تحلیلی این مؤلفه

درصداطمینان تفاوتی را باگزارش 00گزارش کرده انداماگزارش اساتیددانشگاه دولتی درخصوص عملکردشغلی خودبا1متوسط و نزدیک به

                                                        باشد.                                       دهد وعملکردشغلی اساتیدهردودانشگاه یکسان میاساتیدبین الملل نشان نمی

عنوان اهداف خوددرنظر بهبودکیفیت تدریس وعملکردشغلی استادان ازجمله مواردی است که دانشگاه هاوموسسات آموزش عالی همواره به

الی ه فردوسی با توجه به اهمیت فرایندآموزش عالملل ودانشگااند.هدف نهایی وبررسی کیفیت تدریس وعملکردشغلی اساتیددانشگاه بینگرفته

ها و اییهای مثبت ورفع نارساین امکان رافراهم می سازدتانقاط ضعف وقوت کیفیت تدریس وعملکردشغلی شناسایی شودوبا تقویت کردن جنبه

 شود.نقاط ضعف کیفیت تدریس وعملکردشغلی درایجاد تحول واصالح امورآموزش عالی گامهای مناسبی برداشته 
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