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Abstract  Article Info 

Introduction: A meaningful and deep rational learning is one of the most important 

basic science courses of medicine and dentistry. The purpose of this study was to 

introduce the motivational-practical teaching method in order to meaningful learning 

of medical mycology course of dentistry students. 

Methods: This cross-sectional descriptive study was conducted during three years 

(2016-2018) to investigate the effect of motivational-practical teaching on medical 

mycology course of dentistry students of Qom University of Medical Sciences. After 

the implementation of this method, the satisfaction rate of 41 freshman and 53 senior 

dentistry students were evaluated. Data were obtained by completing a questionnaire 

containing questions that were appropriate for the research objectives. Freshman and 

senior point of views were collected from those who participated in the motivational-

practical teaching course. Then, descriptive statistics and independent t-test were used 

in SPSS-24 software to analyze the data. The significance level was considered as 

0.05. 

Results: From the viewpoint of both the freshman and seniors, the medical mycology 

is an important practical course. Comparing the answers of senior students who 

studied medical mycology with the current method and those who completed the 

course according to motivational-practical method, the overall satisfaction level of 

senior students was 2.84 ± 0.04 with a significant difference higher than the freshman 

students (2.64 ± 0.05) (p-value=0.002). In addition, the mean scores of each question 

of present study were significantly increased for seniors (p≤0.05). 

Conclusion: The motivational-practical teaching leads to deep learning along with the 

students' satisfaction with the dentistry mycology course. 
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بر جهت  دیبا تاک یبدن تیدر معلمان ترب یبا عملکرد سازمان یتوسعه منابع انسان یساختارط رواب

 شرفتهیاهداف پ یریگ
 

 1ی رکاسرا عس، 1 فالح نیالعابد نیز، 1طاهر بهلکه، 1یی صفا اریاسفند
 

 رانیگرگان، ا ،یواحد گرگان، دانشگاه آزاد اسالم ،یبدن تیترب گروه 1

 
 

 
 t.bahlekeh@yahoo.com. ایمیل: رانیواحد گرگان، گرگان، ا یدانشگاه آزاد اسالم یو علوم ورزش یبدن تیگروه ترب ، طاهر بهلکهمسوول:  سندهی*نو

 دهکیچ

بر اهداف  یابیمعطوف به دست یها تیآن را بتوان مجموعه فعال یبرا ریتعب نیتر ساده دیاست که شا دهیچیپ یادهیپد یعملکرد سازمان :مقدمه

بر  دیبا تاک یبدن تیدر معلمان ترب یبا عملکرد سازمان یتوسعه منابع انسان یروابط ساختار. بنابراین هدف از این تحقیق بررسی دانست یسازمان
 بود. شرفتیاهداف پ یریگجهت

وزارت آموزش و  یبدن تیباشد. طبق آمار تربیوزارت آموزش و پرورش م یبدن تیمعلمان ترب هیشامل کل قیتحق نیا یجامعه آمارت ها: روش

دهند یرا انجام م یستاد یهاتیهزار نفر فعال 5درس حضور دارند و  ینفر در کالسها28000تعداد نیاز اباشد )که یم33000پرورش تعداد معلمان 
با توجه به حجم  قیتحق نیدر ا ی(. نمونه آماردهندیم لیرا تشک یدرس حضور دارند جامعه آمار یهاکه در کالس یکسان پژوهش نیکه در ا

. جهت تجزیه و تحلیل استفاده شد یاچند مرحله یاخوشه یتصادف یریگپژوهش از روش نمونه نی. در ادینفر محاسبه گرد379برابر با  یجامعه آمار
 ی استفاده شد.و مدل معادالت ساختار ونیرگرس ،یهمبستگ بیضر ر،یمس لیاز تحل هاداده

 گرایشی-یهدف تسلط یرگیجهت(، P ،77/2=T ،02/0=B=005/0ی)اجتناب-یهدف تسلط یرگیجهتنتایج نشان داد که  :ها یافته

(000/0=P،40/3=T ،07/0=Bو ) گرایشی-عملکردیهدف  یرگیجهت (000/0=P ،75/4=T،10/0=Bمنجر به بهبود ) توسعه منابع  نیرابطه ب
توسعه منابع  نیدر رابطه ب یداریمعن یانجینقش م اجتنابی-عملکردیهدف  یرگیجهتشد، اما  یبدن تیمعلمان ترب یبا عملکرد سازمان یانسان
 (.P ،47/1=T ،01/0-=B=140/0نداشت ) یبدن تیمعلمان ترب یبا عملکرد سازمان یانسان

توسعه  تأثیر تبیین منظور به را شرفتیاهداف پ یریگجهت باید سازمانی عملکرد افزایش جهت یتوسعه منابع انسانبا توجه به نتایج،  :یریگ جهینت

 .داشته باشد مدنظر یعملکرد سازمان بر انسانی منابع
 وزارت آموزش و پرورش ی،بدن تیمعلمان ترب، شرفتهیاهداف پ یریجهت گ ی،عملکرد سازمان ی،توسعه منابع انسان :واژگان کلیدی
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 مقدمه
ها در موقعیت رقابتی قرار دارند. شدت رقابت امروزه سازمان

بررای بقرای خرود بره بهبرود      سازمان باید و هر ساله افزایش می
 Organizational Perfomance (OP)عملکرد سرازمانی  

 دیاسرت کره شرا    دهیر چیپ یدهایر پد یکرد سرازمان عملنیاز دارد. 
معطروف   یها تیآن را بتوان مجموعه فعال یبرا ریتعب نیتر ساده

رو عملکررد   نیر دانسرت. از ا  یبرر اهرداف سرازمان    یابیبه دسرت 
سرازمان چره    کیر کره   شرود  یموضوع مربوط م نیبه ا یسازمان

[. ادعرا شرده اسرت کره     1]اسرت  دهیمقدار به اهرداف خرود رسر   
مرروثرترین راه بدسررت آوردن مزیررت رقررابتی در شرررایط فعلرری  
کارآمدترین کارکنان سازمان است و نظام مدیریت منابع انسرانی  

Human Resource Development (HRD) در هرررر

سازمانی با توجه به پویایی سازمان و تغییررات مسرتمر محیطری    
، لراا کارآمرد کرردن    تواند یک پدیرده سراکن و ثابرت باشرد    نمی

استراتژیک  (HRD)کارکنان بدون اعمال مدیریت منابع انسانی

مردیریت منرابع انسرانی عبرارت اسرت از      امکانپایر نخواهد بود. 
شران   فرایند کار کردن با افراد، به طوری که این افراد و سرازمان 

به توانمندی کاملی دست یابند، حتی زمانی کره تغییرر، نیراز بره     
هرای جدیرد و شرکل     ی جدید، تقبرل مسرلولیت  ها کسب مهارت

در واقع مدیریت منابع انسرانی  [. 2]جدیدی از روابط را ملزم باشد
استفاده از نیروی انسانی در جهت اهداف سازمان است و شرامل  

هایی نظیر کارمندیابی و جاب، آموزش، حقوق و دسرتمزد   فعالیت
منرابع   به عبرارتی دیگرر مردیریت    [. 3]شود و روابط سازمانی می

انسررانی تررابعی در سررازمان اسررت کرره عملکرررد کارکنرران را در  
-رسانی به اهداف استراتژیک کارفرما، بره حرد اعرال مری     خدمت

ها نیاز دارند که برای مدیریت، افراد خود را هر [. سازمان3]ساندر
چه بیشتر یا رویکرد راهبردی انطبراق دهنرد بره موجرب اتخرا       

ها قادر باشند افراد را بره  که آنرسد رویکرد راهبردی به نظر می
عنوان راهبرد برای کسب مزیت رقابتی مورد مالحظه قرار دهند. 

به عنوان خروجی و نتیجره   (OP) در این میان عملکرد سازمانی
تررین و برا   هرا و نهادهرا، محروری   های سازمانحاصل از فعالیت

 [.4ها است ]ترین جنبه سنجش میزان موفقیت آناهمیت
توسعه منابع  بین رابطه نشانگر پژوهشی شواهد وجود با

 رابطه این در درگیر فرآیندهای ،یانسان با عملکرد سازمان
 در دخیل از فرآیندهای یکی. است مانده باقی مجهول تاکنون

 Orientationپیشرفت  اهداف جهت گیری تواندمی رابطه این

of Advanced Goals(OAG) [جهت5باشد .]هدف گیری 
 خود کفایت و شایستگی درباره آن اساس بر فرد که است روشی

 هدف گیریجهت زمینه در ایهسته [.  مفهوم6کند]می قضاوت
 «شایستگی دهی ارزش شیوه»دو بعد اساس بر و بوده شایستگی

 تعریف در .[7شوند]می متمایز همدیگر از «شایستگی تعریف» و
 فرد اگر دارد؛ وجود هنجاری و مطلق معیار نوع دو شایستگی

 را خود وی کند، مطلق تعریف معیار اساس بر را خود شایستگی
 شخصی رشد یا و مهارت به که دانست خواهد شایسته زمانی
 را خود فرد باشد، هنجاری وی معیار اگر بر عکس و یابد دست

 عملکرد بهتری دیگران به نسبت که دانست خواهد شایسته
 به مربوط که دوم بعد(. عملکرد مقابل در تسلط) باشد داشته
 از اجتناب یا پیشرفت به سوی به تواندمی است هدف جهت

 موفقیت کسب و گرایشی فرد رفتار اول نوع در باشد؛ شکست
 گرایش) است شکست از اجتناب فرد هدف دوم، نوع در اما است،

 هدف گیرینوع جهت چهار بعد، دو این ترکیب از(. اجتناب-
-تسلط گرایش،-تسلط از عبارتند که شودمی حاصل پیشرفت
 [.8اجتناب]-عملکرد و گرایش، -عملکرد اجتناب،

 تیریمد یهااستیس ریمدل تاث یطراحای به در مطالعه
 پرداختند. یآن بر عملکرد سازمان یامدهایو پ یمنابع انسان

و  میبه طور مستق یسازماننشان داد که عملکرد  ریمس لیتحل
بوده و  یمنابع انسان تیریمد یهااستیمتاثر از س میمستق ریغ
بر عملکرد  امدهاینسبت به پ یشتریاثر ب بیضر یدارا هااستیس

با عنوان بررسی تأثیر کارکردهای  یدر پژوهش[. 9]بود یسازمان
به این نتیجه رسیدند   مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی

یابی و های بازارکه کارکردهای مدیریت منابع انسانی بر قابلیت
-تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ همچنین قابلیت عملکرد سازمانی

-تأثیر مثبت و معنادار می های بازاریابی بر عملکرد سازمانی

عنوان ی به در پژوهش [10]طالقانی، غفاری و حقیقی[. 8]گاارد
بررسی تأثیر ابزارهای مدیریت منابع انسانی و ابعاد آن بر 

دهد ابزارهای مدیریت  نتایج نشان می. ی پرداختندعملکرد سازمان
در دانشگاه تهران تأثیر مثبت  منابع انسانی، بر عملکرد سازمانی

گیری هدف با عنوان رابطه جهتی در پژوهش .و معنادار دارند
)تبحری، عملکردگرا و عملکردگریز( و فراشناخت با احساس 
بهزیستی  هنی و خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان به این 
نتیجه رسید که برای تعالی احساس خودکارآمدی تحصیلی و در 
پی آن افزایش بهزیستی  هنی دانشجویان، توجه به مسیر و 
جهت انتخاب شده در روند پیشرفت تحصیلی و فرایندهای 

و می تواند بر کیفیت عملکرد  دباشها مهم میفراشناختی آن
 [.11]ها تأثیرگاار باشدتحصیلی آن

گیرری  زنردگی و   جهرت  عنوان بررسی رابطهبا ی در پژوهش
اهداف پیشرفت با رضایت از زندگی دانشجویان بره ایرن نتیجره    
رسیدند که به جز متغیر تلقی بدبینانه که رابطه منفی معناداری با 
متغیر رضایت از زندگی دارد، بقیه متغیرها رابطه مثبت معنراداری  

ی در پژوهشر [ 13ووکا و هاولی]  [. 12]با رضایت از زندگی دارند
هرای  شررکت تأثیر توسعه منابع انسرانی برر عملکررد    به بررسی 

هرای  در کروزوو پرداختنرد. ایرن مطالعره داده     کوچک و متوسرط 
دهد که از تأثیر آمروزش و توسرعه، پیشررفت    تجربی را ارائه می
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در کنرد.  شغلی و انگیزه کارکنان بر عملکرد سازمانی حمایت می
 یبرر عملکررد بخرش دولتر     یانسران  توسعه منابع ریتأثی پژوهش

( را مرورد بررسری   وزارت ورزش، فرهنگ و هنرر  یمطالعه مورد)
 کیر  یدهد کره توسرعه منرابع انسران    یها نشان مافتهی. قرار داد

-یستگیارتقاء شا یبرا یاستراتژ کیتواند به عنوان یسازمان م
 یمطلوب کارمندان به منظور ارتقاء عملکررد سرازمان تلقر    یها

در پژوهش خود با عنوان تأثیر توسعه منرابع  [ 15]لیونز [.14]شود
نشان دادند کره توسررعه    استراتژیک بر عملکرد سازمانی انسانی

منرابع انسرانی اسرتراتژیک برر ساخت عملکررد سرازمانی ترأثیر    
شرامل فرآینردها،    بعد عملکرد سررازمانی  5مستقیم دارد. که هر 

حکمرانرری و مررالی بررا    مشتری مداری، نیروی کار، رهبرری و  
ی تأثیر توسرعه منرابع   در پژوهش توسعه منابع انسانی رابطه دارند.

در ایالت آنامبرا را مورد بررسری قررار    انسانی بر عملکرد سازمانی
داری بین توسعه منابع انسانی داد. نتایج نشان داد که رابطه معنی

دیریت بنابراین، بینشی در جهت م وجود دارد. و عملکرد سازمانی
توسعه منرابع انسرانی بره عنروان یرک ابرزار اسرتراتژیک بررای         

ی در پژوهشر [. 16کنرد] اثربخشی و سودآوری سازمان فراهم می
 جیآن برر کارکنران، سرازمان و نترا     ریو تأث یمنابع انسان تیریمد
را مورد بررسی قرار دادند.  یمراقبت بهداشت یهادر سازمان یمال

با بهبود نترایج   ینابع انسانم تیریمدهای مشخص شد که روش
در خصرروا اثررر [. 17مررالی و نتررایج سررازمانی مرررتبط اسررت] 

کارکردهررای مرردیریت منررابع انسررانی اسررتراتژیک بررر عملکرررد  
به این نتیجه رسیدند که رابطه مثبت و معنراداری برین    سازمانی

وجرود   و عملکررد سرازمانی   کارکردهای مدیریت منرابع انسرانی  
-جهت میانجی نقش بررسی به ی اقدام[. تاکنون پژوهش18]دارد

برا   یتوسرعه منرابع انسران    برین  رابطره  پیشرفت در اهداف گیری
ی عملکررد سرازمان   که آنگاه بویژه است؛ ی نکردهعملکرد سازمان

. باشرد  نظرر  مرد وزارت آمروزش و پررورش    یبدن تیمعلمان ترب
 گرایری  کمرال  و ورزشری  زمینه عملکررد  در پیشین هایپژوهش

 در میرانجی  نقرش  ورزشرکاران  پیشرفت اهداف که اندداده نشان
[.  19است] داشته گرایی کمال و ورزشی عملکرد رابطه بین زمینه

 نشان گیری هدف به دنبال بازخورد عملکردهمچنین نقش جهت
 زمینره  در هرایی پژوهش چنین حال این با [. 20شده است] داده

 تیمعلمان ترببه ویژه در  یبا عملکرد سازمان یتوسعه منابع انسان
 بررسری  حاضرر  هردف پرژوهش   بنابراین است نشده انجام یبدن

در ی برا عملکررد سرازمان    یتوسعه منرابع انسران   یروابط ساختار
  شررفت یاهرداف پ  یریر گبرر جهرت   دیبا تاک یبدن تیمعلمان ترب
  باشد.می وزارت آموزش و پرورش یبدن تیمعلمان ترب

 روش کار
روابط توسرعه منرابع    یبررسنظر به این که در این پژوهش 

ی مورد نظر بدن تیمعلمان ترب نیدر ب یبا عملکرد سازمان یانسان
حاضرر از  باشد، لاا با توجه به ماهیت موضوع، روش تحقیرق  می

لحرراه هرردف، کرراربردی و از لحرراه ماهیررت و روش در زمررره  
جامعره   شرد. است و بره روش میردانی انجرام    « یعل»تحقیقات 

معلمران تربیرت بردنی وزارت    کلیره   آماری ایرن تحقیرق شرامل   
باشد. طبق آمار تربیت بدنی وزارت آموزش آموزش و پرورش می

باشرد )کره از ایرن تعرداد     مری  33000و پرورش تعرداد معلمران   
هرزار نفرر    5هرای درس حضرور دارنرد و    نفر در کالس 28000
دهند که در این پژوهش کسرانی  های ستادی را انجام میفعالیت

ی درس حضور دارند جامعره آمراری را تشرکیل    هاکه در کالس
نمونه آماری در این تحقیق با توجه بره حجرم جامعره    دهند(. می

نفر محاسبه گردید. در این پرژوهش از روش   379برابر با آماری 
 ای استفاده شده اسرت. ای چند مرحلهگیری تصادفی خوشهنمونه

نظرر از پرسشرنامه توسرعه     وردآوری اطالعات مر به منظور جمع
و  یهرسرر یپرسشررنامه عملکرررد سررازمانی شررا یمنررابع انسرران

 .استفاده شده اسرت [ 21]پرسشنامه اهداف پیشرفتو  تیگلداسم
به طور کلی، برای گردآوری اطالعرات از روش میردانی و ابرزار    

اطالعات شخصی که الف(  پرسشنامه به شرح  یل استفاده شد. 
جنسریت و   خردمت، وضرعیت   ابقهشرونده، سر   سن آزمون شامل
پرسشرنامه توسرعه منرابع انسرانی     ب(  شد.تحصیالت می میزان
است، این پرسشنامه شامل  شده اعتباریابی و [ طراحی22]توسط

-ای لیکررت مری  گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه 36

گویره(، توسرعه    6باشد، پرسشنامه چهار بعد آمروزش کارکنران )  
و توانمندسازی  گویه( 7، تسهیم اطالعات )گویه( 8ها )شایستگی

دهد، این پرسشرنامه توسرط   گویه( را مورد سنجش قرار می 15)
 .اعتباریابی شده است [ 23]اسماعیل زاده

توسط هرسی و گلداسمیت  پرسشنامه عملکرد سازمانیج( 
 4خرده مقیاس توانایی ) 7گویه و  42ساخته شده است که از 

سوال(؛  6سوال(؛ مشوق ) 5مک )سوال(؛ ک 5سوال(؛ وضوح )
سوال( تشکیل  5سوال( و محیط ) 6سوال(؛ اعتبار ) 9ارزیابی )

باشد گااری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت میشده است. نمره
های ))خیلی کم((؛ ))کم((؛ ))متوسط((؛ ))زیاد(( و که برای گزینه

ه در نظر گرفت 5و  4؛ 3؛ 2؛ 1))خیلی زیاد(( به ترتیب امتیازات 
خرده مقیاس بوده که در  7شده است. این پرسشنامه دارای 

ها و نیز شماره سوال مربوط به هر خرده جدول زیر خرده مقیاس
مقیاس ارائه گردیده است. پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون 

روایی پرسشنامه توسط [. 24]بدست آمد 86/0آلفای کرونباخ 
 .اساتید تائید شده است

باشرد   گویه می 12شامل [: 25]ه اهداف پیشرفتپرسشنامد( 
گیررد. مقیراس ایرن     گویه را در بر مری  3به طوری که هر هدف 

پرسشنامه از نوع لیکرت است که در یک طیرف هفرت ترایی از    
( ترا بره هریج وجره در     7کند )نمره  کامالً در مورد من صدق می

گیرد. ایرن پرسشرنامه    ( جای می1کند )نمره  مورد من صدق نمی
 -گرایشی، تسلطی -گیری هدف تسلطیدارای چهار مؤلفه جهت

اجتنابی است. نمونه  -گرایشی و عملکردی -اجتنابی، عملکردی
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گرایشری عبرارت اسرت از:     -گیری عملکردیسؤال مؤلفه جهت
برایم مهم است که در کالس نمرره بهترری نسربت بره سرایر      "

 گیرری نمونره سرؤال مؤلفره جهرت     "دانش آموزان بدسرت آورم. 
خررواهم در کلیرره  مرری"گرایشرری عبررارت اسررت از:   -تسررلطی

موضوعات ارائه شده در کالس به طرور کامرل مهرارت و تبحرر     
اجتنابی عبارت  -گیری عملکردینمونه سؤال مؤلفه جهت "یابم.

اغلب ترس از عملکرد ضعیف در کالس، مرا به کار وا "است از: 
ابی عبارت اجتن -گیری تسلطینمونه سؤال مؤلفه جهت"دارد. می

نگرانم از اینکه ممکن است موضوعات ارائه شرده در   "است از: 
در مطالعره   "کالس را برا دقتری کره دوسرت دارم، یراد نگیررم.      

خرمایی جهت تعیین روایی این مقیاس از تحلیل عامل به روش 
. [26شرده] های اصلی همراه با چرخش واریماکس استفاده  مؤلفه

مرل مراکور در ایرن پرسشرنامه     نتایج نشان دهنده وجود چهار عا
گیررری هرردف بررود. همچنررین پایررایی آلفاکرونبرراخ برررای جهررت

 -گیرری عملکرردی  ، برای جهرت 84/0گرایشی برابر با -تسلطی
اجتنابی برابرر   -گیری تسلطی، برای جهت78/0گرایشی برابر با 

به  66/0اجتنابی برابر با  -گیری عملکردیو برای جهت 81/0با 
های گرایش ها از شاخصبرای توصیف داده  [.28، 27]دست آمد
شرد.  )میانگین( و پراکندگی )انحراف استاندارد( اسرتفاده   مرکزی

 بیضررر ر،یمسرر لیررآمررار اسررتنباطی از تحلهمچنررین جهررت 
 . استفاده شد ونیرگرس ،یهمبستگ

 هایافته
درصد  4/69دهد تحقیق نشان می توصیفی های یافته

سن باشند. همچنین مین درصد ز 6/30شرکت کنندگان مرد و 
درصد  33سال؛  30تا  20 نیدرصد شرکت کنندگان ب 42

درصد شرکت کنندگان  24سال؛  31تا  40 نیشرکت کنندگان ب
 60تا  51 نیدرصد شرکت کنندگان ب 1سال و  50تا  41 نیب

شرکت کنندگان درصد  7/3دهد باشد. نتایج نشان میمیسال 
 9/11رصد فوق لیسانس و د 1/44لیسانس،  4/40فوق دیپلم، 

 4/65دهد . عالوه بر این، نتایج نشان میدرصد دکتری داشتند
 11درصد بین  8/15سال؛  10تا  1درصد شرکت کنندگان بین 

درصد باالی  8/1سال و  30تا  21درصد بین  9/16سال؛  20تا 
 . سال سابقه داشتند 30

منابع میانگین و انحراف استاندارد متغیر توسعه  1جدول 
های آن شامل آموزش کارکنان، توسعه و خرده مقیاس انسانی

 دهد. ها، تسهیم اطالعات و توانمندسازی را نشان میشایستگی
میانگین و انحراف استاندارد متغیر عملکرد  -2جدول 

های توانایی، وضوح، کمک، مشوق، سازمانی و خرده مقیاس
 دهد. ارزیابی، اعتبار و محیط را نشان می

میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای اهداف  -3جدول 

گرایشی، -گیری هدف تسلطیهای جهتپیشرفت و مولفه
-اجتنابی می-گرایشی و عملکردی-اجتنابی، عملکردی-تسلطی

باشد. 

 های آنتوصیف متغیر منابع انسانی و خرده مقیاس .1جدول 

 انحراف استاندارد میانگین متغیر

 1/24 1/96 توسعه منابع انسانی 

 8/4 7/15 آموزش کارکنان

 4/5 3/21 هاتوسعه شایستگی

 5 9/18 تسهیم اطالعات

 6/10 2/40 توانمندسازی

 های آنتوصیف متغیر عملکرد سازمانی و خرده مقیاس .2جدول 

 انحراف استاندارد میانگین متغیر

 1/23 8/132 عملکرد سازمانی

 7/2 2/16 توانایی

 4/4 3/24 وضوح

 5/3 6/14 کمک

 1/4 8/18 مشوق

 4/6 6/28 ارزیابی

 5/4 9/15 اعتبار

 3/3 1/14 محیط

 توصیف متغیرهای اهداف پیشرفت .3جدول 

 انحراف استاندارد میانگین متغیر

 1/2 8/10 گرایشی-هدف تسلطی

 9/1 8/10 اجتنابی-هدف تسلطی

 9/1 9/11 گرایشی-عملکردیهدف 
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 7/1 01/13 اجتنابی-هدف عملکردی

دهد که مقادیر مقادیر آلفرا کرونبراخ  بررای    نشان می 4جدول 
؛ عملکرد سازمانی برابر 94/0برابر با  متغیرهای توسعه منابع انسانی

-جهت؛ 93/0ی برابر با شیگرا-یهدف تسلط یریگجهت؛ 89/0با 

هردف   یریر گجهرت ؛ 89/0ی برابر برا  اجتناب-یهدف تسلط یریگ
-یهدف عملکررد  یریگجهتو  92/0برابر با  یشیگرا-یعملکرد

 هستند.   7/0باالتر از مقدار قابل قبول 89/0ی برابر با اجتناب
نتایج تحلیل مسیر در نرم افزار لیزرل با استفاده از آزمون 

نشان داد  5سوبل برای تعیین اثرات ویژه غیر مستقیم در جدول 
 یداریمعن یانجینقش م یاجتناب-یهدف تسلط یرگیجهتکه 

معلمان  یبا عملکرد سازمانی توسعه منابع انسان نیدر رابطه ب
، P=005/0) وزارت آموزش و پرورش دارد یبدن تیترب
77/2=T ،02/0=Bشود. به (. بنابراین، فرضیه صفر رد می

 منجر به بهبود یاجتناب-یهدف تسلط یرگیجهتعبارت دیگر، 
 تیمعلمان ترب یبا عملکرد سازمان یتوسعه منابع انسان نیرابطه ب

 شد.وزارت آموزش و پرورش  یبدن

نتایج تحلیل مسیر در نرم افرزار لیرزرل برا اسرتفاده از آزمرون      
نشران داد   5سوبل برای تعیین اثرات ویژه غیر مستقیم در جردول  

 یداریمعنر  یانجیر نقش م گرایشی-یهدف تسلط یرگیجهتکه 
معلمران   یبرا عملکررد سرازمان    یتوسعه منابع انسران  نیدر رابطه ب

، P ،40/3=T=000/0) وزارت آموزش و پررورش دارد  یبدن تیترب
07/0=B شرود. بره عبرارت دیگرر،     (. بنابراین، فرضیه صفر رد مری

 نیرابطره بر   منجرر بره بهبرود    گرایشی-یهدف تسلط یرگیجهت
وزارت  یبدن تیمعلمان ترب یبا عملکرد سازمان یتوسعه منابع انسان
 شد.آموزش و پرورش 

نتایج تحلیل مسیر در نرم افزار لیزرل با استفاده از آزمون سوبل 
نشان داد که  5برای تعیین اثرات ویژه غیر مستقیم در جدول 

 یداریمعن یانجینقش م اجتنابی-عملکردیهدف  یرگیجهت
معلمان  یبا عملکرد سازمان یتوسعه منابع انسان نیدر رابطه ب

، P=140/0) داردنوزارت آموزش و پرورش  یبدن تیترب
47/1=T ،01/0-=Bشود.(. بنابراین، فرضیه صفر تایید می 

نتایج تحلیل مسیر در نرم افزار لیزرل برا اسرتفاده از آزمرون    
نشان داد  5سوبل برای تعیین اثرات ویژه غیر مستقیم در جدول 

-یمعنر  یانجیر نقش م گرایشی-عملکردیهدف  یرگیجهتکه 
 یبرا عملکررد سرازمان    یانسران  توسعه منرابع  نیدر رابطه ب یدار

، P=000/0) وزارت آمروزش و پررورش دارد   یبدن تیمعلمان ترب
75/4=T ،10/0=Bشررود. برره (. بنررابراین، فرضرریه صررفر رد مرری

منجرر بره    گرایشری -عملکرردی هدف  یرگیجهتعبارت دیگر، 
معلمان  یبا عملکرد سازمان یتوسعه منابع انسان نیرابطه ب بهبود

 شد.وزارت آموزش و پرورش  یبدن تیترب
-chiدر مدل پیشرنهادی مقردار کرای دو بره درجره آزادی      

square in degrees of freedom (χ2/df  برین )3ترا   1 
 value ofاسرت. همچنرین مقردار واریرانس خطرای تقریرب       

variance of approximation error (RMSEA  برابرر )
رازنردگی  است. همچنین شراخص ب  06/0و کوچکتر از  055/0با 

(، شرراخص CFI) Adaptive Fitness Indexتطبیقرری 
(، شاخص برازنردگی  GFI) Good Fit Indexنیکویی برازش 

(، شراخص  IFI) Incremental Fitness Indexافزایشری  
Normalized Fitness Index (NFI )برازندگی هنجاریافته 

 NonAbnormal Fitnessو شاخص برازندگی هنجارنیافته 

Index (NNGI)  هستند. بنرابراین، مردل    9/0همگی باالتر از
 دهد و مورد تایید است.برازش عالی را نشان می

 نتایج پایایی پرسشنامه ها .4جدول 

 آلفا کرونباخ برنامه

 94/0 توسعه منابع انسانی

 89/0 عملکرد سازمانی

 93/0 گرایشی-هدف تسلطی

 90/0 اجتنابی-هدف تسلطی

 92/0 گرایشی-هدف عملکردی

 89/0 اجتنابی-هدف عملکردی

 نتایج تحلیل مسیر )مستقیم( .5جدول 

 .B T SE Sig مسیر

 005/0 012/0 77/2 02/0  عملکرد سازمانی-هدف تسلطی/اجتنابی-توسعه منابع انسانی

 000/0 021/0 40/3 07/0  عملکرد سازمانی-هدف تسلطی/گرایشی-توسعه منابع انسانی

 140/0 017/0 47/1 -01/0 عملکرد سازمانی-هدف عملکردی/اجتنابی-توسعه منابع انسانی

 000/0 022/0 75/4 10/0 عملکرد سازمانی-هدف عملکردی/گرایشی-توسعه منابع انسانی

 معنی دار هستند و فرضیه صفر رد می شود. 98/1** مقادیر باالتر از 
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 شاخص های برازش مدل .6لجدو

 تفسیر مقدار قابل قبول مقدار هاشاخص 

 قابل قبول 3تا  1بین  1/2 (χ2/dfکای دو به درجه آزادی )

 عالی 06/0کمتر از  055/0 (RMSEAواریانس خطای تقریب )

 عالی 90/0باالی  90/0 (CFIشاخص برازندگی تطبیقی )

 عالی 90/0باالی  95/0 (NFIشاخص برازندگی هنجاریافته )

 عالی 90/0باالی  97/0 (NNGIهنجارنیافته )شاخص برازندگی 

 عالی 90/0باالی  97/0 (IFIشاخص برازندگی افزایشی )

 

 
-Functionalاجتنابی -گیری هدف عملکردی(؛ جهتHRD) Human resource developmentی توسعه منابع انسانضرایب مدل ساختاری.  .1شکل 

avoidance goal (FAG؛ جهت)گرایشی -گیری هدف تسلطیorientation; Dominance-Orientation Goal (OGOD؛ جهت)گیری هدف تسلطی-
(؛ OFOG) Orientation; Functional-Orientation Goalگرایشی -گیری هدف عملکردی(؛ جهتDAG) Dominance-Avoidance Goalاجتنابی 

 Organizational Performance (OP)عملکرد سازمانی 
 

 
(؛ GTVگرایشی )-گیری هدف تسلطی(؛ جهتGTTاجتنابی )-گیری هدف عملکردی(؛ جهتmanabehی )توسعه منابع انسانمدل ساختاری.  Tمقادیر  .2شکل 

(PERFO(؛ عملکرد سازمانی )GPVگرایشی )-گیری هدف عملکردی(؛ جهتGPTاجتنابی )-گیری هدف تسلطیجهت
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 بحث 
هدف  یرگیجهت که داد نشان حاضر تحقیق نتایج

با  یتوسعه منابع انسان نیرابطه ب منجر به بهبود یاجتناب-یتسلط
وزارت آموزش و پرورش  یبدن تیمعلمان ترب یعملکرد سازمان

، 16، 15، 14، 13، 12های مطالعه حاضر با مطالعات]شد. یافته
 در موضوعاتترین برجسته [ همسو بود. از20، 19، 18، 17

 است و هدف هایگیریجهت موضوع ی،سازمان پیشرفت زمینۀ
 به و است هدفمند رفتار انسان که است استوار فرض این پایۀ بر

 صورت به را شود؛ محققان هدفمی هدایت فرد اهداف، وسیلۀ
-می تعریف فرد و هیجانات اسنادها باورها، از منسجمی الگوی

 تا شودمی سبب و تعیین کرده را فرد رفتاری مقاصد که کنند
 آن در و داشته گرایش بیشتری هاموقعیت از برخی به نسبت
طبق نتایج حاضر [. 14نماید] عمل خاا ایگونه به شرایط
 نیرابطه ب منجر به بهبود یاجتناب-یهدف تسلط یرگیجهت

 یبدن تیمعلمان ترب یبا عملکرد سازمان یتوسعه منابع انسان
 شود. می وزارت آموزش و پرورش

هدف  یرگیجهت که داد نشان حاضر تحقیق همچنین نتایج
 یتوسعه منابع انسان نیرابطه ب منجر به بهبود گرایشی-یتسلط

وزارت آموزش و پرورش  یبدن تیمعلمان ترب یبا عملکرد سازمان
تسلطی  گیری هدفجهت دارای مطالعات، افراد اساس برشد. 

 اضطراب درونی هستند، هایانگیزه و اهداف دارای معموالً
 در دهند،می نشان خود از انگیزچالش هایموقعیت در کمتری
 و کشندنمی دست تالش از و زود پایدارترند مشکالت مقابل
 یافتۀ راستای در [. 12باالتری دارند] نفس به اعتماد اینکه
 فهم تسلطی، مرکزی هدف کانون که داشت باید ا عان حاضر،
 و تالش ساختاری، چنین در. است آن بر یافتن و تبحر تکلیف

 فرایند از بخشی عنوان به اشتباهات به. پیشرفت ارزشمندند
 داده چندانی اهمیت عملکرد به و شودمی یادگیری نگریسته

 دنبال به فرد شرایطی چنین در که است واضح .شودنمی
 دچار بنابراین، امتیازات در سازمان؛ کسب است نه یادگیری
نتایج  نتیجه در و شد مشاهده که همانطور و شودنمی اضطراب

هدف  یرگیجهت[. بنابراین 17] کندمی کسب سازمانی بهتری
درونی و در  هایانگیزه و گیری اهدافبا شکل گرایشی-یتسلط

با عملکرد  یتوسعه منابع انسان نیرابطه ب نتیجه منجر به بهبود
 شود.می وزارت آموزش و پرورش یبدن تیمعلمان ترب یسازمان

هدف  یرگیجهت که داد نشان حاضر با این حال، تحقیق
توسعه  نیدر رابطه ب یداریمعن یانجینقش م اجتنابی-عملکردی
وزارت  یبدن تیمعلمان تربی با عملکرد سازمان یمنابع انسان

-عملکردیهدف  عدم اثر این . دلیلداردنآموزش و پرورش 
توسعه  نیدر رابطه ب یداریمعن یانجینقش م به عنوان اجتنابی

وزارت  یبدن تیمعلمان ترب یبا عملکرد سازمان یمنابع انسان
 دارای افراد که توان یافتمی مسلله این در راآموزش و پرورش 

 از اجتناب خاطر به بلکه عالقه، دلیل به نه اجتنابی، گیریجهت

 دیگر به و کنندمی تمرکز وظایف بر ناخوشایند آن پیامدهای
بنابراین  ندارند، وظایف انجام برای چندانی درونی انگیزه سخن
 وقتی پکران مدل [. بر اساس20، 13کرد] خواهند کمتری تالش
 معلمان و باشد مانند شکست منفی نتایج به سمت توجه تمرکز

 خواهد تجربه دارند، اضطراب هاآن بر کمی کنترل کنند احساس
است،  بی ارزش هاآن هایفعالیت کنند احساس معلمان اگر. شد

 عامل مهم اهداف اجتنابی، دومین. کنندمی تجربه را خستگی
 عملکردی -اجتنابی هدف گیریجهت در. است شکست از ترس
 شکست، کمبود از پرهیز و شکست به معطوف توجه تمرکز
 ارزش منفی و شکست کنترل پایری دربارة تردید یا کنترل

 و عصبانیت اضطراب، دبیر رودمی انتظار بنابراین،. است شکست
 میل با رفتارهای ما [. معموال19ً، 18کند] تجربه ناامیدی را

 ما رفتاری از هر. شودمی برانگیخته ویژه هدفی به رسیدن
 رفتار افراد پیش بینی برای و درپی دارد را هافعالیت از سلسله ای

 هدفینوع  طرفی، از. شود شناسایی باید آنان نیازهای یا هاانگیزه
 آن رسیدن به برای را ما انگیزش مقدار کنیممی انتخاب ما که

  .کندمی تعیین هدف

هدف  یرگیجهت که داد نشان حاضر تحقیق هاییافته
توسعه منابع  نیرابطه ب منجر به بهبود گرایشی-عملکردی

وزارت آموزش و  یبدن تیمعلمان ترب یبا عملکرد سازمان یانسان
 ایجاد باعث یادگیری هدف گیریجهت که آنجا شد. ازپرورش 

 مقاومت موجب مؤثر طور به و شغل در مهارت به بهبود تمایل
 کارکنانی داشت انتظار توانشود میمی رو پیش موانع برابر در
با  مواجهه در توانندمی دارند یادگیری هدف گیریجهت که

 در و خود هاینقش دادن انجام برای سازمان استانداردهای
 و سازمان، در شده تعیین از چارچوب خارج تقاضاهایی با برخورد
-واکنش بینی، پیش غیرقابل هایموقعیت با مواجهه در اصوالً

-می برخی مطالعات مطرح طور همان. دهند نشان های مناسبی

 در فرد سازگاری به که است دربرگیرندة رفتارهایی عملکرد کنند
 به تکلیف تکلیف یک از هاآموخته انتقال تغییرات، با مواجهه

[. 15کند]می کمک جدید شغلی الزامات با رویارویی نیز و دیگر
 به اهداف پیشرفت دارند، گیریجهت که افرادی نتیجه در

 با سازگاری هایی برایراه آموختن پی در بیشتری احتمال
 متناسب ایگونه به مسائل حل و آمده پیش جدید هایموقعیت

 عملکرد افراد بنابراین، باشند،می و محیط شغل تقاضاهای با
 فرهنگی در سازمانی هنگامی همچنین،. دهندمی نشان بیشتری

 داشته وجود هامهارت اهداف اینگونه گیریجهت افزایش برای
 سازمان در هدف گیریجهت دیگر فرهنگ عبارت به یا باشد،
 هامهارت گونه افزایش این به کارکنان قطع، طور به باشد، حاکم

 .کرد خواهند مبادرت سازمان و خود عملکرد افزایش نتیجه در و
 دادن انجام برای ایویژه ارزش تواندمی یادگیری گیریجهت

. باشد کار محل در انگیز نوآوری چالش و پیچیده وظایف
خود  کار در  اتاً دارند یادگیری هدف گیریجهت که کارکنانی
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 دهند انجام خود شغل برای زیادی تالش دارند تمایل اند،باانگیزه
 باکیفیت اجتماعی مبادالت سرپرست خود با کنندمی تالش و

 [.16کنند] برقرار باالیی

 نتیجه گیری
مدل  که داد نشان حاضر تحقیق هایبه طور کلی یافته

 یعامل لیتحل. از برازش مناسب برخوردار است یشنهادیپ
و  امدهایپ یو چهار عامل برا هااستیس یپنج عامل برا یاکتشاف

 یعامل لیکرد. تحل ییشناسا یعملکرد سازمان یدو عامل برا
بود. آزمون  یها با سازه نظرهیهمسو بودن گو انگریب زین یدییتأ

 بر نتایج تحقیق حاضر نیز برخوردار بود. یمدل از برازش مطلوب
کننده  میانجی یک عنوان به شرفتهیاهداف پ یریگجهت نقش
. توسعه دارد تأکید یو عملکرد سازمان یتوسعه منابع انسان مهم

 یریگجهت باید سازمانی عملکرد افزایش جهت یمنابع انسان
 بر انسانی منابعتوسعه  تأثیر تبیین منظور به را شرفتیاهداف پ

وزارت  اساس بر این. داشته باشد مدنظر یعملکرد سازمان
 که کند طراحی را اقداماتی و فرهنگ تواندآموزش و پرورش می

 توانمی. شود معلمان میان در گیری هدفجهت تسهیل موجب
 جای به فرد به ارجاع بازخورد وسیلۀ به را هدف جهت گیری

 بر که پاداشی هایسیستم کارگیری به و دیگران به آن ارجاع
 تاکید همکاری و تجربه مهارت، توسعۀ بهبود شخصی، تالش،

های مطالعه حاضر پیشنهاد بر اساس یافته .کرد تسهیل کنند،می
توسعه منابع می شود که مسلولین مربوطه به اهیمت مفاهیم 

در معلمان تربیت بدنی  شرفتیاهداف پ یریگجهت و یانسان
-جهت توجه بیشتری داشته باشند و با تاکید بر ارتقای سطح

به رشد عملکرد سازمانی معلمان تربیت  شرفتیاهداف پ یریگ

ارکان اساسی منابع انسانی در آموزش و بدنی به عنوان یکی از 
های این مطالعه این از مهمترین محدودیت پرورش کمک کنند.

است که روی معلمان تربیت بدنی انجام شده است و لاا تعمیم 
ها باید با احتیاط صورت گیرد. از نتایج به معلمان در سایر رشته

های این مطالعه این است که در گردآوری دیگر محدودیت
اطالعات از پرسشنامه که نوعی ابزار خودگزارشی هست استفاده 
شده است که ممکن سهوا و یا عمدا به خوبی پاسخ داده نشده 
باشند و لاا بر اساس همین دلیل هم باید در تعمیم نتایج احتیاط 

 الزم را اعمال کرد. 

 مالحظات اخالقی

نامه کلیه شرکت کنندگان در مطلعه با پر کردن فرم رضایت 
ها را از محرمانره  در این مطالعه شرکت کردند و پژوهشگران آن

بودن نتایج تحقیق مطملن کردند. این پژوهش برگرفته از رساله 
دکترای اسفندیار صفایی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان برا  

 باشد. می 11545446کد رهگیری و مصوب ایران داک 

 سپاسگزاری

ی که در فرایند انجام پژوهش نقش بدینوسیه از تمامی کسان
وزارت  یبدن تیترب  معلمان هیکلمؤثری داشتند باالخص 

  .شودکننده در مطالعه تقدیرو تشکر میشرکتآموزش و پرورش 
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