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  چكيده

  سازمان  وظایفو   اهداف  ،قلمرو و پیچیدگی ارتباطات  لحاظ وسعت ، به مدیریت  نقش  ، ایفاي با گذشته  در مقایسه  امروزه

 . لذاتوجه است  ، بسیار دشوار شده از تجهیزات  استفاده  هاي و مهارت  کارکنان  افکار و انتظارات  پیچیدگی  و نیز گسترش

از مدیر،   خاطر کارکنان  رضایت بهبود شرایط کار، افزایش  سبب  مدیران  هاي مهارت  و تقویت  آموزشی  مدیریت  به 

  تقویت  و در نتیجه  سازمان  اهداف  تحقق  موجود جهت  ومنابع  امکانات به  دهی ها در شکل شتال  ساختن  هماهنگ

  شود. می  کارکنان  کاري  وتحرك  ، نوآوري خالقیت  شکوفایی  براي  وآمادگی  کارکنان  ي روحیه

حقیق شامل کلیه دبیران مرد  جامعه آماري ت . شده است انجام یدانیم صورت به و است زمینه یابی نوع از قیتحق نای

تربیت بدنی مدارس دوره دوم  متوسطه تهران است که با استعالم از اداره کل آموزش و پرورش تهران بزرگ ، این 

نفربود که به روش  نمونه گیري تصادفی خوشه اي انتخاب گردید. براي  131نفر اعالم شد .حجم نمونه  191تعداد 

 .  شد استفاده پرسشنامه دو از قیتحق نیا دررگان استفاده شد. انتخاب حجم نمونه از جدول مو

 و تحصیلی مدرك،  تحصیلی رشته، سیتدر طعقم تاهل، وضعیت سن، شاملویژگی هاي فردي :  پرسشنامه -1

 .  بود تدریس سابقه

  نژاد یهمت دکتر پرسشنامه زدبیران تربیت بدنی ا يعملکرد يها شاخص یبررس يبراپرسشنامه عملکرد: -1

آمارتوصیفی جهت توصیف متغیرهاي تحقیق استفاده شد.درضمن براي بررسی پایایی  يها شاخصاز  قیتحق نیا در

اسمیرنوف و اولویت بندي  -پرسشنامه ازضریب الفاي کرونباخ ،تعیین طبیعی بودن توزیع داده ها از آزمون کلموگروف

انجام SPSS اده از نرم افزار متغییرهاي تحقیق از آزمون فریدمن استفاده گردید.کلیه تجزیه وتحلیل هاي آماري با استف

 گرفت.

 9نتایج تحقیق نشان داد که  شاخص ها عملکردي جهت ارزیابی عملکرد دبیران مرد تربیت بدنی شهر تهران شامل 

شاخص می باشد که به ترتیب اولویت عبارتنداز:نحوه اجراي درس ، آمادگی جسمانی ، توانایی اجراي مهارت ، ویژگی 

،رفتارهاي شغلی ، توانایی حرفه اي ، میزان دانش ، ویژگی هاي شخصیتی ونگرش شغلی  انسانی –هاي اجتماعی 

.بنابراین مدیران ، مسئولین و برنامه ریزان آموزش و پرورش شهر تهران جهت ارزیابی عملکرد معلمین تربیت بدنی باید 

 به این شاخص ها توجه نمایند.

 عملکردي،تربیت بدنی تهران:ارزیابی عملکرد،شاخص هاي کليد واژه

 




