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چکیده
هدف از این پژوهش ،بررسی مدیریت راهبردی و استراتژیک و ارتباط آن با بهبود عملکرد فردی معلمان تربیت بدنی دوره
متوسطه اول تهران می باشد،نمونة آماری شامل  53معلم تربیت بدنی (  35مرد و  51زن ) و ابزار اندازه گیری تحقیق شامل
پرسشنامة ارزیابی سبک رهبری سالزمن ( ) SLSIو برای سنجش مدیریت راهبردی منابع انسانی از پرسشنامة تعدیل شدة چن
و هوانگ (  ) 2005استفاده گردیده است .نتایج نشان داد که میانگین نمرة سبک رهبری سالزمن ( 51از  00نمره ممکن ) بود.
میانگین نمرات محیط مدرسه از دیدگاه معلمان تربیت بدنی ( 105 /5از  280نمره ممکن ) بود .در مورد شاخص مدیریت
راهبردی ،شیوه ی رهبری وظیفه گرا با درصد  95 /5از کل مدیران مدارس سبک رایج بین مدیران مدارس شناخته شد.
درمورد شاخص محیط مدرسه ،شاخص های حمایت از دانش آموزان ،وابستگی ،عالقه ی حرفه ای ،اجماع کاری ،توانمند
سازی ،نو آوری ،کفایت منابع و فشار کار شناخته شد ،که شاخص حمایت از دانش آموان با  23 /01در بهترین حالت وشاخص
فشار کار با  18 /55در بدترین وضعیت در میان شاخص ها قرار دارند .نتایج آزمون فرضیات تحقیق نشان داد که همبستگی بین
مدیریت راهبردی واستراتژیک و ارتباط آن با بهبود عملکرد فردی معلمان تربیت بدنی دوره متوسطه اول شهر تهران رابطه
وجود دارد ،اما در سطح p 0 /03معنی دار نیست .سایر نتایج از رابطه معنی دار بین دو متغیرجنسیت وسطح تحصیالت با سبک
مدیریت راهبردی و استراتژیک و عملکرد معلمان رابطه معنی داری بین متغیرهای سابقه تدریس و سطح تحصیالت با محیط
مدرسه خبر داد.
واژههای كلیدی :مدیریت راهبردی،عملکرد فردی معلمان ،شهرستان تهران
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مقدمه
نتایج بسیاری از پژوهش ها دربارة نقش و اهمیت نیروی انسانی در رشد و توسعة سازمان ها و گاه در رشد جوامع بشری ،بر
این نکته تأکید دارد که هیچ جامعه ای توسعه نمی یابد ،مگر آنکه به توسعة منابع انسانی خود پرداخته باشد .تالشهای بسیاری
در این زمینه صورت گرفته است که از مقولة روابط انسانی آغاز شده است و تا به امروز نیز ادامه دارد .البته بعضی از آنها به
ایجاد روشها ،رویه ها ،استانداردها و الگوهایی در راستای بهبود و توسعة منابع انسانی منجر شده است .مروری بر ادبیات
تحقیقات مربوط به عملکرد سازمانی نشان می دهد که هنوز معنای دقیق و مشخصی برای این سازه وجود ندارد .بعضی از
مطالعات از اندازههای ذهنی برای ارزیابی عملکرد سازمانی مانند رضایت کارکنان ،رضایت مشتری ،درك مدیران اجرایی در
مورد عملکرد شرکت،غیبت ،تعهد کارکنان ،و دیگر جنبه های ذهنی استفاده کردهاند .مطالعات دیگر از اندازه های عینی
متنوعی برای ارزیابی عملکر د کارکنان مانند شاخصهای مالی و بازاری استفاده میکنند .در نتیجه ،هیچ نظریة رایجی در مورد
عملکرد سازمانی وجود ندارد و محققان از شاخص یا متغیرهای مختلفی برای اندازه گیری این ساختار استفاده می کنند .با
وجود این به طور کلی می توان گفت که عملکرد سازمانی مفهوم گس تردهای است که آنچه را شرکت تولید میکند و نیز حوزه
هایی را که با آنها در تعامل است ،در برمی گیرد .به عبارت دیگر ،عملکرد سازمانی به چگونگی انجام مأموریت ها ،وظایف و
فعالیتهای سازمانی و نتایج حاصل از انجام آنها اطالق می شود .بحث آموزش درهرکشوری یکی از ابزار توسعهی ملی به حساب
می آید .اهداف آموزشی ،خط مشی و سیاستهای ملی در حوضه ی آموزش ،متناسب با نیازهای فرد و جامعه آن کشور تنظیم
میشود (وردی نژاد .) 1550 ،موفقیت مدارس به تحقق هدف های سازمان آموزش و پرورش بستگی دارد .همچنین تحقق این
اهداف در گرو هدایت صحیح نیروی انسانی است که یکی از مهمترین وظایف اساسی مدیران می باشد .بطوری که موفقیت یک
مدیر وابسته به کارآمدی وی در این زمینه است(همت.) 1585 ،
از طرفی مباحث مربوط به محیطهای کاری از منظرهای مختلف یک دغدغه اساسی محسوب میشوند(خدایاریان .)1550 ،بروز
معضالت محیطی و روند فزایندة آن ،موضوع بحث بسیاری از صاحب نظران علوم اقتصادی و اجتماعی است .همچنین یکی از
ارکان استقالل و توسعه پایدار در هر جامعه ،بهره مندی از نیروهای سالم و کارآمد آن جامعه است .در سالهای اخیر دانشمندان
علوم اجتماعی نسبت به بسیاری از شرایط محیطی که بر رفتار فرد اثر میگذارد یا معلول رفتار مردم هستند ،حساسیت
فزایندهای نشان داده اند(صالحی عمران .) 1580 ،ابعاد تاثیر گزار بر محیط مدرسه فراوان هستند و محدود به شکل ظاهری
مدرسه نمی شوند .صاحب نظران مختلف اخیرا بر روی  8بعد اصلی آن (حمایت از دانش آموزان ،وابستگی ،عالقهی حرفهای،
اجماع کاری ،توانمندسازی ،نوآوری ،کفایت منابع و فشار کار) تقریبا اتفاق نظر دارند .از آنجایی که ترقی هرجامعهای درگرو نوع
و چگونگی فعالیتی است که در مدارس انجام میگیرد لذا نمی توان رفتارهای مناسب مدیریت را در مدرسه نادیده گرفت
(میرکمالی .) 1508 ،به عبارتی دیگر با توجه به نقش حساسی که مدیران در توسعه و پیشبرد اهداف تعلیم وتربیت دارند نقش
انکارناپذیر مدیران در کارایی معلمان از اهمیت ویژهای برخوردار است(عالقه بند .) 1585 ،بر این اساس نقش مدیران در امر
آموزش و تاثیری کار مدیران بر شرایط و محیط مدرسه می گزارند بارز است و نقش خود را بهتر نشان میدهد .باتوجه به این
که سازمان آموزش و پرورش در یک کشور نقش حیاتی را برای آموزش و در نهایت پیشرفت آن کشور بازی میکند و موتور
محرك اصلی آن معلمانی هستند که در مدارس مشغول به تدریس می باشند ،توجه به مح یطی که در آن معلمان مشغول به
تدریس هستند میتواند بسیار با اهمیت باشد .شناخت محیط های آموزشی بخصوص مدرسه و تعیین نقاط قوت و ضعف آن
میتو اند کمک فراوانی به توسعه و ارتقاء سطح کاری دبیران و در نهایت پیشرفت سازمان آموزش و پرورش در آن کشور شود.
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پژوهش حاضر با این پیش فرض صورت بندی شد که نگرشها نسبت به محیط مدرسه میتواند تأثیر بسیار زیادی بر امر
آموزش از دیدگاه دبیران تربیت بدنی در کالس درس و ترغیب دانش آموزان داشته باشند .و همچنین سبک رهبری مدیران
مدارس تا چه میزان میتواند روی دیدگاه معلمان تاثیرگزار با شد .بر این اساس چگونگی دیدگاه معلمان تربیت بدنی از محیط
مدرسه و تاثیر سبک رهبری مدیران بر این دیدگاه سؤال اصلی مد نظر پژوهش حاضر قرار گرفته است .تحقیقات در زمینة
رابطة بین مدیریت راهبردی منابع انسانی و سرمایة انسانی ارتباط های مفهومی بین این دو متغیر را تأ یید میکند .برای مثال،
کونگ و تامسون( ،) 2009در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که رابطة بین کارکردهای مدیریت راهبردی منابع انسانی و سرمایة
انسانی ،فکری و رابطه ای در سازمانهای خدمات اجتماعی استرالیا معنادار و مثبت بوده است ،بهرامی و همکاران (  ) 1585در
مطالعه ای ب ه ارزیابی و تعیین رابطة معنادار است .کارکردهای مدیریت راهبردی منابع انسانی و سرمایة فکری در دانشگاههای
دولتی استان اصفهان پرداختند .نتایج نشان داد که رابطة بین کارکردهای مدیریت راهبردی منابع انسانی با اجزای سرمایة
فکری رابطة معنادار است .نقش برجستة دانشگاه ها در توسعه به مفهوم اخص آن در سه رسالت عمده یعنی آموزش ،پژوهش و
خدمات نهفته است ،یکی از مهمترین وظایف مدیران رده باالی دانشگاهها ،تعیین راهبرد سازماندهی و مدیریت منابع انسانی
است ،این راهبرد ،روشی مبتنی بر شایستگی است که مدیران مراکز آموزش عالی از آن زاوی ه به کارکنان می نگرند و بر توسعة
منابع انسانی و نیز مزیت رقابتی با ثبات و پایدار ،تأکید می کنند .فرض اساسی شیوه های مدیریت منابع انسانی این است که
کارکنان منبع اصلی سازمان هستند و عملکرد سازمانی تا حد زیادی به کار آنها بستگی دارد از طرفی چون دانشگاه ها همانند
سایر سازمان ها ،به منظور دستیابی و حفظ مزایای رقابتی شان پی درپی در تالش اند شایستگی های کلیدی و بنیادی خود را
ارتقا دهند .این پژوهش با هدف بررسی تأثیر مدیریت راهبردی و استراتژیک با عملکرد فردی معلمان تربیت بدنی متوسطه اول
شهر تهران انجام گرفته ،و مسئل ه این است که چه ارتباطی بین متغیرهای یادشده در میان معلمان وجود دارد .بنابراین مدل
مفهومی ،با هدف شناخت نقش مدیریت راهبردی منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی سرمایة انسانی آزمون می
شود.
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اهداف تحقیق
هدف کلی
هدف کلی پژوهش  ،تعیین رابطه مدیریت راهبردی و استراتژیک و ارتباط آن با بهبود عملکرد فردی معلمان تربیتت بتدنی
دوره متوسطه اول تهران می باشد.
اهداف جزیی
 بررسی و تببین رابطه مدیریت راهبردی و ارتباط آن با بهبود عملکرد محیط آموزشی و ابعاد آن از دیدگاه معلمان تربیت بدنیمتوسطه اول شهرستان تهران
 بررسی و تببین رابطه مدیریت استراتژیک و ارتباط آن با بهبود عملکرد فردی معلمان تربیت بدنی دوره متوسطه اول شهرتهران
سواالت تحقیق
شیوه و رابطه مدیریت راهبردی و استراتژیک چه نقشی در بهبود عملکرد فردی معلمان تربیت بدنی دوره متوسطه اول تهران
دارد ؟
مبانی نظری
مدیریت راهبردی
الگوهای رفتاری دائمی و مستمری هستند که افراد در هنگام کار با و بوسیله دیگران ازآن استفاده می نمایند و این امر بوستیله
افراد درك میشود.
انواع مدلهای رهبری
جرج تری :رهبری عمل تاثیر گذاری بر افراد است بطوریکه از روی میل و عالقه بترای هتدف گروهتی تتالش کننتد .نخستتین
پژوهش در باره رهبری در سال  1505منتشر شد(فیدلر .) 1502
تعاریف ارائه شده برای مدیریت راهبردی:
جرج تری :رهبری عمل تاثیر گذاری بر افراد است بطوریکه از روی میل و عالقه برای هدف گروهی تالش کنند.
كیت دیویس  :1مدیریت راهبردی ،توانایی ترغیب دیگران به کوشش مشتاقانه جهت هدفهای معین.
هارولد كونتز  :2رهبری ،تحت تاثیر قرار دادن دیگران جهت کسب هدف مشترك اصوالً رهبری را هنر نفوذ در دیگران میدانند.
دانند.

- Keith Davis
- Harold Koontz
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مدلهای مدیریت راهبردی:
 - 1زنجیره رفتار راهبردی
 - 2مدل مشروط فیدلر
 - 5نظریه مسیر – هدف
 - 5مدل شرطی
 - 3مدل سه بعدی اثربخشی
زنجیره رفتار راهبردی و استراتژیک:
زنجیره رفتار راهبردی و استراتژیک در این مدل به دو دسته تقسیم میشود.
الف .روش دموکراتیک :اول :رهبر به زیردست اجازه می دهد درچارجوب تعیین شده توسط رهبر حرکت کند .دوم :رهبر حدود
را شرح میدهد و از گروهها میخواهد تا تصمیم بگیرند.
ب .روش اقتدارطلبانه :اول :رهبر ایدههایی را مطرح و دعوت به پرسش میکند .دوم :رهبر تصمیم را میقبولاند .سوم :رهبر
تصمیم میگیرد و آن را اعالم میکند.
 مدل مشروط فیدلردر این مدل سه متغیر مهم مساعد یا نامساعد بودن موقعیت موجود را برای رهبران تعیین میکنند که عبارتند از:
الف  -مناسبات شخصی رهبر با اعضا گروه تحت عنوان رابطه رهبر  -عضو
ب  -میزان ساختار اولیه کار تعیین شده برای گروه
ج  -قدرت و اقتداری که مقام به آنها میدهد.
 نظریه مسیر  -هدفبراساس این نظریه ،اثر بخشی رهبران بدلیل نفوذ آنان بر انگیزش زیردستان ،توانایی عملکرد موثر و رضتایت ختاطر آنتان
است .انتخاب نام مسیر هدف بدلیل توجه عمده بر تاثیر گذاری رهبر بر تصور زیردستان از هدفهای کاری ،هدفهای شخصتی و
مسیر رسیدن آنها به هدف است .این نظریه اعتقاد دارد که رفتار رهبری به حدی ایجاد انگیزه میکندیا راضی کننده است که
میل رسیدن به هدف را در زیردست باال می برد و مسیرها برا برای حرکت به اهداف روشن میکند.
 مدل شرطی (یتن و وروم )5این دو محقق معتقدند که " سهم فعالیتهای یک رهبر در اثربخشی سازمان بدون درنظر گرفتن ماهیت موقعیتی که در آن
رفتار واقع میشود نمیتواند تعیین گردد " .لذا چیزی تحت عنوان بهترین روش وجود ندارد و رهبران موفق کسانی هستند که
بتوانند شیوههای رهبری خود را با شرایط الزم با توجه به محیط پیرامونی تطبیق دهند.
 مدل اثربخشی رهبریمنظور از اثر بخشی رهبری این است که چقدر گروه زیر دست رهبر وظیفه خود را خوب به انجام برسانند .تعامتل گترایش
انگیزشی رهبر و موقعیت او ،اثر بخشی را تعیین میکند .آموزش و تجربه رهبری به عنوان راهی برای ایجتاد موقعیتت مناستب
- Yeten & Veroom
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رهبری و اثربخش بودن آن است .آموزش رهبری همان تجربه رهبری است که از نظر زمان فشرده شده استت ،آمتوزش باعتث
تسریع در بدست آوردن تجربه میشود و باعث می شود با سرعت بیشتری به حداکثر عملکرد خود برسد (فیدلر .) 1502 5
دو مدل جدید دیگر:
 -مدل اوج عملکرد

5

مقاومت یک سازمان در مقابل کوشش یک رهبر برای اعمال تغییرات .کوشش نافذ رهبر به تنهایی کافی نیست و سازمان را
در دستیابی به هدف یاری نمیرس اند بلکه جهت دستیابی به اهداف ،عالوه بتر تتالش رهبتر ،بته کشتش یتک تصتور جتذاب
نیازمندیم.
 -مدل از تصور تا نتیجه

6

نقش امروزی رهبر ،تسهیل رابط بودن میان تصور و نتیجه است .رهبران امروز باید تصور را به نتیجه پیوند بزنند.
 -سبک رهبری

7

شیوهای که رهبر ،از نفوذش برای کسب اهداف استفاده میکند سبک رهبری می نامند .به بیان دیگتر نحتوه استتفاده رهبتر از
قدرت و نفوذ را " سبک رهبری " گویند .سبک رهبری اساساً شیوه نگرش مدیر نسبت به نقش خود و کارکنان است.
یکی از مشهورترین مطالعات سبک رهبری توسط لوین ،لیپیت و وایت  8در سال  1555انجام گرفت و سبک رهبری را در سته
دسته تقسیم نمودند(فیدلر .) 1502
 دموکراتیک  5که در آن به مشارکت عادالنه تشویق میشودو تنبیه و انتقاد کم است آمرانه  10که در آن همه تصمیمها را رهبر میگرفت. بی بندوبار 11که در آن فعالیت واقعی رهبری گروه بسیار پایین است. سبک آمرانه و سنتی ( تاکید بر وظیفه) مدیر یا رهبر به زیر دستان خود بگوید چه کار باید بکنند وچگونه باید آن کار راانجتتتتتتتتتتام دهنتتتتتتتتتتد .ایتتتتتتتتتتن ستتتتتتتتتتبک محافظتتتتتتتتتته کار(اقتتتتتتتتتتتداری) استتتتتتتتتتت.
 سبک دمکراتیک و غیر آمرانه رهبر یا مدیر در این سبک مسئولیت رهبری خود را با زیردستانش تقسیم میکند و آنها رادر برنامه ریزی و اجرای آن مشارکت می دهد .به این سبک سبک کارمنتد متدار یتا رابطته متدار نیتز گفتته انتد .لیبترال
(مشارکتی) .عده ای از دانشمندان مدیریت بر این اعتقاد دارند که سبکهای رهبری دیگری میان این دو حالت وجود دارد که
از آن به سبک میانی نام میبرند .در سبک میانه مدیر نسبت به بعضی از جنبههای شغل مدیریت محافظته کتار استت و
نسبت به جنبههای دیگر لیبرال (مشارکتی)( ،رضائیان.) 1505 ،
چهار سبک رهبری؛ مدل هرسی و بالنچارد
 - 1سبک دستوری
4

- Fidler
- SOAR
6
- VTR
7
- Leadership style
8
- Loin & Lipet & White
9
- Democratic
10
- Autocrate
11
- Free
5
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 - 2سبک عرضه کننده
 - 5سبک مشارکتی
 - 5سبک تفویض کننده اختیار
 -سبک دستوری

12

در این سبک که بشدت طرفدار کار و بسیار کم توجه به کارمند است ،کارکنان دقیقا میدانند که سازمان از آنهتا چته تتوقعی
دارد و در این راستا دستورات روشنی از طرف رهبر به آنان ابالغ میشود.
 -سبک عرضه كننده یا رهبری حمایتی

13

در این سبک رهبر به صورت همزمان نسبت به مقو له کار و کارمند توجّه شدید نشان میدهد.
 -سبک مشاركتی

14

این سبک شدیداً طرفدار کارمند و بی توجه به کار است .در این سبک رهبر از کارمندان به طور وسیعی نظر و پیشنهاد دریافت
می کند لیکن درخصوص اخذ تصمیمات نهایی تفویض اختیاری صورت نمی پذیرد.
 سبک واگذاری اختیاردر این سبک رهبر به هیچ وجه دخالتی در امور نمی کند و اختیارات به طور کامل به زیردستان واگذار میشود ،زیرا تصتور بتر
این است که زیردستان دارای شایستگی کافی برای تشخیص موقعیت و انجام وظایف هستند.
برخی از صاحب نظران ،رهبری را ارتباط بین گروهی از افراد میدانند که طی آن ،یک نفر میکوشد دیگران را به ستمت هتدف
مشخصی سوق دهد .همچنین به عبارت سادهتر میتوان رهبری را فرآیندی تعریف کرد که طی آن مدیریت سازمان میکوشد
تا با ایجاد انگیزه و ارتباط موثر ،کارکنان را از روی عالقه و میل به انجام وظایف سازمانی ترغیب کننتد و رستیدن بته اهتداف
سازمانی را تسهیل نمایند.
در ادبیات مدیریت ،سبکهای مخت لفی از رهبری شناخته و تعریف شده است .نکته قابل توجهی که در بررستی ایتن ستبکها
وجود دارد این است که نمیتوان سبک خاصی را برای همه سازمانها ایده آل شمرد یا تجویز کرد .انتخاب یا شکلگیری سبک
رهبری در یک سازمان بستگی به بلوغ سازمانی و ماهیت کسب و کار سازمان دارد.
سیستمهای مدیریت لیکرت
بر اساس مطالعاتی که در دانشگاه میشیگان صورت گرفت ،چهار سیستم مدیریت شناسایی شده استت .ایتن سیستتمها دارای
شباهت به سبک های مدیریت مبتنی بر استفاده از اقتدار هستند .بر این اساس ،چهار سیستم رهبری در سازمانها وجتود دارد:
مدیریت استثماری  -استبدادی ،مدیریت خیرخواهانه  -استبدادی ،مدیریت مشاورهای و سیستم مشارکت گروهی.

12

- Directive Leadership
- Supportive Leadership
14
- Participative Leadership
13
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الگوهای سبک راهبردی
الگوهای رفتاری دائمی و مستمری است که افراد در هنگام کار با و بوسیله دیگران ازآن استفاده مینما یند و بوستیله افتراد
درك میشود و شامل:
 سبک مدیریت دموکراتیک انسان گرایانه – آزادمنشانه که بیشتر بر روابط انسانی متکی است. سبک مدیریت خودکامه – وظیفه گرا که این افراد بشدت از اقدامات کنترلی و دستوری استفاده میکنند. سبک تلفیقی – اقتضایی بنابر مقتضیات خودکامه و یا آزادمنشانه استفاده میکنند.الزم به ذکر است که محقق در این پژوهش از این الگو سبک رهبری استفاده کرده است
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کاربردی بوده و به صورت توصیفی  -علّی اجرا شده است .نمونه آماری تحقیق معلمان تربیت
بدنی متوسطه اول شهر تهران به تعداد  230نفر می باشد ،که با استفاده از جدول مورگان و به روش طبقه ای تخصیصی با
حجم متناسب انتخاب شدند .تعداد جامعه و نمونه در جدول (  ) 1آورده شده است .برای گردآوری اطالعات مورد نیاز از سه
پرسشنامة سنجش مدیریت راهبردی منابع انسانی ،عملکرد سازمانی و سرمایة انسانی استفاده شد.
برای سنجش مدیریت راهبردی منابع انسانی از پرسشنام ة تعدیل شدة چن و هوانگ (  ) 2005شامل هفت مؤلفة برنامه های
کاری منعطف ،ارتباطات مؤثر کارکنان ،آموزش و توسعة نیروی انسانی ،جبران خدمات ،توسعة مدیریت ،استخدام با دقت و
فرصت های شغلی برابر استفاده شد.
برای سنجش سرمایة انسانی از پرسشنامة امیری (  ،) 1551در مقیاس پ نج درجه ای لیکرت استفاده شد ،این پرسشنامه دارای
سه بعد مهارت ،تخصص و دانش در  28گویه است .در نهایت به منظور سنجش عملکرد سازمانی از پرسشنامة احمدی () 1552
شامل  21گویه و  5مؤلفة نوآوری ،رضایت مشتریان ،کیفیت خدمات و بهره وری استفاده شد .برای به دست آوردن روایی
پژوهش از روایی محتوایی و صوری استفاده شد .بدین گونه که پرسشنامه ها در اختیار پنج تن از صاح بنظران و استادان قرار
داده شد و پس از تأیید آنها پرسشنامه ها توزیع شد .برای پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد .ضریب آلفای
کرونباخ برای پرسشنامة مدیر یت راهبردی منابع انسانی  ./52برای عملکرد سازمانی  ./55و برای سرمایة انسانی  ./83به دست
آمد.
این پژوهش به روش مدلسازی معادالت ساختاری و با استفاده از نرم افزارهای بستة آماری برای رشته های علوم انسانی )برای
تأیید الگوهای اندازه گیری( و لیزرل (برای معادالت ساختاری( علوم اجتماعی انجام گرفت،در مدل های ساختاری روابط علّی و
معلولی بین متغیرهای پنهان مشخص می شوند.
یافته های پژوهش
به منظور بررسی اطالعات توصیفی ،میانگین و انحراف معیار متغیرها ،در جدول (  ) 2توصیف آماری مؤلفه های مدیریت
راهبردی منابع انسانی ،در جدول (  ) 5توصیف آماری مؤلفه های عملکرد سازمانی و درجدول (  ) 5توصیف آماری مؤلفه های
سرمایة انسانی ،آورده شده است.
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جدول  . 2توصیف آماری مؤلفه های مدیریت راهبردی استراتژیک معلمان متوسطه اول تربیت بدنی
متغیرها وشاخص ها

میانگین

انحراف معیار

برنامه های کاری منعطف

3/56

7/17

ارتباطات مؤثر کارکنان

4/71

7/07

آموزش و توسعة نیروی انسانی

3/04

7/46

جبران خدمات

3/77

7/22

توسعة مدیریت

3/15

7/72

استخدام با دقت

4/22

7/02

فرصتهای شغلی برابر

3/71

7/71

مدیریت راهبردی منابع انسانی

3/17

7/13

جدول  .3توصیف آماری مؤلفه های عملكرد سازمانی
متغیرها وشاخص ها

میانگین

انحراف معیار

نوآوری

3/76

7/22

کیفیت خدمات

3/26

7/24

بهره وری

3/50

7/72

عملكرد سازمانی

3/77

7/22

جدول  . 4توصیف آماری مؤلفه های سرمایة انسانی
متغیرها وشاخص ها

میانگین

انحراف معیار

مهارت

4/27

2/71

تخصص

3/06

7/06

دانش

2/71

7/24

سرمایه ی انسانی

7/74

2/73
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پس از جمع آوری اطالعات ،برای مشخص کردن اینکه شاخص های اندازه گیری (متغیرهای مشاهده) تا چه حد برای سنجش
متغیرهای پنهان قابل قبول هستند ،ابتدا تمام متغیرهای مشاهده که مربوط به متغیرهای پنهان هستند ،به طور مجزا آزمون
شدند .مقادیر شاخص های برازش نشان دهندة تأیید الگوهای اندازه گیری در مدل مفهومی پژوهش بودند؛ این امر حاکی از
این است که شاخص های اندازه گیری متغیرهای مشاهده م یتوانند متغیرهای پنهان را به صورت قابل قبول مورد سنجش
قراردهند.
جدول  .6شاخص های برازندگی مدل پژوهش
RMR

RMSEA

X2/df

دامنة پذیرش

>7.2

>7.2

<7.76

<7.70

<7.76

3-7

شاخص های برازش الگوی

7/27

7/20

7/25

7/77

7/42

7/70

شاخص های برازندگی

GFI

CFI

NFI

نهایی پژوهش

بحث و نتیجه گیری
یافته های توصیفی پژوهش نشان داد که کلیة مؤلفه های مدیریت راهبردی و استراتژیک در خصوص بهبود عملکرد معلمان
تربیت بدنی متوسطه اول شهرستان تهران سرمایة انسانی در وضعیت نسبتاً مطلوب و باالتر از میانگین متوسط نظری پژوهش
قرار دارند.
دیگر یافته های استنباطی تحقیق نشان می دهد که متغیر مدیریت راهبردی منابع انسانی به صورت مستقیم بر عملکرد
سازمانی تأثیر مثبت و معین اداری دارد.

منابع
 اسکندرلو ،محمد رضا .) 1585 ( .بررسی رابطه بین سبک های رهبری و هوش هیجانی مدیران ادارات تربیت بدنی
استان همدان ،پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی ،دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکزی.
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 حقیقی ،حمید؛ زارعی ،اقبال؛ قادری ،فواد .) 1551 ( .بررسی ساختار عاملی و ویژگیهای روانسنجی حل تعارض رحیم
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کاربران دانشجویی دانشگاه اصفهان .مدیریت اطالعات سالمت ،شماره .5
 غفوری ،فرزاد و همکاران .) 1580 ( .ارتباط بین سبک رهبری مدیران با خالقیت معلمان تربیت بدنی .مجله مدیریت
ورزش ،شماره  ،2ص .255- 213
 قبادی ،زهرا .) 1550 ( .بررسی رابطه رضایت شغلی دبیران با سبک رهبری .فصل ن امه داخلی علمی ت آموزش –
پژوهشی فعم و توان .سال دوم ،شماره پنجم ،ص .29- 11
 لطف عطا ،آیناز .)1580 ( .تأثیر عوامل محیطی بر یادگیری و رفتار در محیطهای آموزشی) ابتدایی( درشهر .فصلنامه
مدیریت شهری ،شماره  ،) 5 ( 21ص .118- 101
 محمدپور ،سیمین .) 1582 ( .تعیین نوع سبک رهبری مدیران واحدهای آموزشی آموزشگاههای دخترانه اسالمشهر و
ارائه الگوی مناسب برای افزایش میزان اثر بخشی آن .پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تهران.
 محمدی ،روزیتا .) 1550 ( .برسی نگرش مدیران ومعلمان تربیت بدنی درباره نهادینه کردن شیوه مدیریت مشارکتی
درمدار س شهر تهران .پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی ،دانشگاه آزاد اشالمی تهران
مرکزی.
 مقیمی ،سید محمد .) 1583 ( .سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی ،تهران :انتشارات ترمه .چاپ سوم ،ص .112
 مهدیان ،حسین .) 1585 ( .سیری بر دوستیهای محیط کار .مقاالت تربیتی .شماره .215
 نیل فروشان ،پریسا؛ عابدی ،احمد؛ نویدیان ،علی؛ احمدی ،سید احمد .بررسی ساختار عاملی ،اعتبار و روایی انتظار از
ازدواج .مجله علوم رفتاری ،شماره  ،) 3 ( 1ص .15- 11
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. طراحی کانونهای ارزیابی و توسعه مدیران برای سازمانهای ایران، ارزیابی عملکرد.) 1550 (  فریدون، وردی نژاد
.95- 53  ص،0 شماره
،18  شماره-  اندیشه نو. رابطه بین جو مدرسه با سبک مدیریت مدارس شهرستان شهرضا،) 1585 ( . محمدرضا، همت
.90 - 55 ص
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