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 چکیده

بود. در شهرستان شیراز  خدمت اول سال در معلمان سازمانی برعملکرد تاثیرگذار هایجنبه مطالعه و واکاویهدف از انجام این پژوهش، 
 روش از استفاده با که بود شیراز شهر ابتدایی مدارس شامل پژوهش آماری جامعه. بودپژوهش حاضر از نظر روش، توصیفی پیمایشی 

( استفاده شد که پس از 2016هراتی ) زاده و دهقانها، از مقیاس ترکآوری داده. برای جمعشدند انتخاب مدرسه 59 ای،خوشه گیرینمونه
نسخه گردآوری شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بعد غالب عملکرد سازمانی معلمان بعد  630بررسی روایی و پایایی آن، توزیع و

 ،گرچه عامل غالبی در عملکرد سازمانی معلمان یافت نشد اما نتایج آزمون فریدمن نشان داد که از دیدگاه معلمانفردی است. از سوی دیگر ا
های عالوه عوامل عملکرد سازمانی تنها با ویژگیه. ببودترین رتبه اولویت کم عامل سیاست دارای ترین رتبه اولویت وعامل توانایی دارای بیش

با  آن عوامل وکه بین ابعاد عملکرد سازمانی  بودوضعیت استخدامی تفاوت معناداری را نشان دادند؛ این در حالی شناختی جنسیت و جمعیت
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 مقدمه

طور مستقیم به تعلیم و تربیت آن کشور بستگی دارد، زیرا تعلیم و تربیت به ارتقای سطح کیفیت زندگی، ای بههر جامعه توسعه
گردد کند و منجر به توسعه قابل قبول، پایدار و فراگیر جوامع میبینی جوامع و رشد جامعه مدنی کمک میدهی جهانشکل

تواند این نهاد را در راه تحقق اهدافش یاری نموده، آن ترین عنصری که میردید مهم(. بی ت1394)مرزوقی، حیدری و کشاورزی، 
(. 1390زاده و زینعلی، را به سر منزل مقصود برساند و رشد، پیشرفت و سربلندی جامعه را تضمین نماید، معلمان هستند )ترک

های گرانقدر آموزان به عنوان سرمایهشد و پرورش دانشهای آموزشی و تربیتی، نقش بسیار مهمی را در رعملکرد معلمان در حوزه
رو توجه به عوامل اثرگذار بر بهبود کیفیت عملکرد معلمان به منظور تسریع (. از این1394کند )مسرور، ای ایفا میهر جامعه

 یابد.های نظام تعلیم و تربیت ضرورت میبخشیدن و تسهیل دستیابی به اهداف و آرمان

 است مطالعاتی حوزه سازمانی، عملکرد. است 1رسان جهت بهبود عملکرد معلمان، دانش عملکرد سازمانیهای یاریاز جمله حوزه
 بهبود برای را آن از گرفته نشأت دانش و داده قرار بررسی مورد سازمانی درون عملکرد بر را ساختار و هاگروه افراد، اثرگذاری که

 که است الزم اثربخش، عملکرد به دستیابی جهت هاسازمان رو،این از  (.2017، 2بینز و جاجرا) گیردمی کاربه هاسازمان اثربخشی
 آموزش در مهم این به توجه(. 2015 هراتی،دهقان و زادهترک) باشند داشته ایویژه توجه خود اعضای عملکرد فهم و مطالعه به
 مانند بزرگ هایسازمان که باورند این بر 3یابد. وتن و کمروناهمیت بیشتری میه جامع در آن جایگاه و رسالت دلیل به پرورش و

 چنین در کنند؛می سرکوب را گیریتصمیم قدرت و ابتکار و تشویق را پذیریاطاعت و وابستگی بوروکراسی، پرورش، و آموزش
(. 1393معلمان امری ضروری است )شمس الدینی و محمدجانی،  توانمندسازی منظور به مثبت عملکردی الگوهای اشاعه شرایطی

جانبه عملکرد سازمانی معلمان است. برای این منظور الزم است  ایجاد و گسترش چنین الگوهایی مستلزم شناخت دقیق و همه
ورد تحلیل و بررسی ضمن بررسی عملکرد معلمان در سه سطح فردی، گروهی و سازمانی عوامل دخیل و اثرگذار در هر بعد نیز م

ای از عملکرد سازمانی اکتفا کرده و به ضرورت و اهمیت های بسیار موجود تنها به بررسی جنبهقرار گیرد. شایان ذکر است پژوهش
اند حال آنکه به منظور پاسخگویی و مقابله با تغییرات پربعد و پیچیده محیط تقویت آن جنبه خاص در محیط کاری تأکید داشته

(. زیرا چنین رویکردی 2016زاده و دهقان هراتی، نگر بسیار حیاتی است )ترکجانبهمند و همهبرخورداری از نگاهی نظامکنونی، 
هایی که نقش بیشتری در تضعیف و یا تقویت عملکرد مطلوب معلمان گردد تا با شناسایی مؤلفهبه مطالعه عملکرد، موجب می

تر از پتانسیل هریک از ابعاد و عوامل مذکور و ارتباط پویای میان آنها در راستای هینهدارند، تصمیمات راهبردی جهت استفاده ب
 های نظام تعلیم و تربیت اتخاذ نمود.محقق ساختن رسالت

شکل گرفت، متشکل از علوم عملکردی مختلف از جمله  1940عملکرد سازمانی به عنوان یک رشته علمی که از نیمه دوم دهه  
(. از این رو عملکرد 2013، 4شناسی، علوم اقتصادی و سیاسی است )ایوانکوشناسی اجتماعی، انسانشناسی، جامعهروانشناسی، جامعه

ای دانست که در جستجوی فهم عملکرد و فرایندهای فردی، گروهی و سازمانی در توان حوزه مطالعاتی چندرشتهسازمانی را می
، 5شود )ریتنر و کینیکیراستای درک بهتر عملکرد افراد و مدیریت آنها در محیط کار استفاده میدرون سازمان است و از آن در 

بینی و مدیریت عملکرد انسانی در سامان (، عملکرد سازمانی را درک، پیش2011) 6(. در نگاهی جامع و ساده نیز لوتانز2007
نظران، اغلب متخصصان و پژوهشگران، عملکرد سازمانی را حبتعریف کرده است. با وجود تعاریف مختلف ارائه شده از سوی صا

اند ها، مطالعه عملکرد افراد در رویارویی با سازمان و در نهایت مطالعه خود سازمان تعریف کردهمطالعه عملکرد انسان در سازمان

 (.9،2002؛ آزبورن، هانت و جاچ2013، 8کوئیک و نلسون ؛2010، 7؛ مولینز2017)رابینز و جاج، 
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لنگرهای مفهومی عملکرد  ای از باورها یا ساختارهای دانشی تحت عنوانمتخصصان عملکرد سازمانی بر مجموعه

های (. مشخصه2014، 2تاکر) دهدمی قرار تأثیر تحت را آنها مطالعه و سازمان به آنها اندیشیدن شیوه که هستند متکی 1یسازمان
، 3های باز و تحلیل چند سطحی )مکشان و وانکلینومند، اقتضایی بودن، سیستمبودن، پژوهش نظامای مذکور عبارتند از چندرشته

ها به منظور بهبود و توسعه خود ای بودن آن است که عملکرد سازمانی الزم است از دانش دیگر رشته(. منظور از چند رشته2003
مند به این مسئله اشاره دارد که (. پژوهش نظام1996، 4د )زالدهای پژوهشی حوزه خود نباشبهره برد و تنها متکی بر یافته

بینی های علمی متکی هستند که سوگیری و تحریف را به حداقل رسانده و بر منطق و واقعپژوهشگران عملکرد سازمانی بر روش

 مختلف هایموقعیت در خاص اقدام یک که معناست بدین نیز سازمانی عملکرد بودن اقتضایی  (.2005، 5استوار هستند )فورهام
 و نمود تجویز هاموقعت تمامی برای تواننمی را منفرد حل راه یک عبارتی به باشد؛ داشته همراه به متفاوتی پیامدهای تواندمی

، 6ری است موقعیت به خوبی تحلیل شود تا مطابق با شرایط منحصر به فرد آن بهترین راهبرد انتخاب شود )گرینبرگ و بارنضرو

 محیط با فعال تعامل در  نگرد کههای باز میها را به مثابه سیستمهای باز، سازمان(. از سوی دیگر، مشخصه سیستم2008
ها به منظور حفظ حیات و پایداری خود مستلزم گرفتن منبع از محیط هستند و در مقابل از طریق تی، سازمانعبار به. باشندمی

(. بر این اساس موقعیت یک سازمان بسیار بر این بستگی 2013، 7اثرگذار خواهند بود )هوی و میسکلارائه بازخورد به محیط بر آن 
ای عرضه کند که در تناسب دارد که چقدر خوب بتواند تغییرات محیط اطراف خود را دریابد و الگوهای عملکردی خود را به گونه

 در سازمانی عملکرد که است آن سطحی چند تحلیل از منظور نهایت، در  (.2011، 8تر با محیط باشد )کوک و هانسکرهرچه تمام
گیرد که از دانش حاصل از آن به منظور دستیابی به مورد تحلیل و بررسی قرار می سازمانی و گروهی فردی، مختلف سطوح

 (.2008شود )جانز و ساکس، اثربخشی بیشتر سازمان بهره گرفته می

 حوزه این در موجود منابع و است توصیفی دانشی سازمانی عملکرد است، ذکر به الزم عملکرد سازمانیسطوح تحلیل  در بیان
های عملکرد و عوامل مؤثر بر آن اکتفا کرده و شاید تنها مطالب را در قالب رویکرد عملکردی و کاربردی یفی مؤلفهتوص بیان به نیز

های ذکر شده در این حوزه دارای نقاط بندیباشند. از این رو اغلب دستهی مورد پژوهش خود شرح و بسط داده مرتبط با حوزه
اند. به زعم (، عملکرد سازمانی را متشکل از سه سطح کالن، میانه و خرد دانسته2010) 9مشترک بسیاری هستند. واگنر و هالنبک

گیرد؛ شناسی و اقتصاد را در بر مییاسی، انسانشناسی، علوم سآنان سطح کالن به بعد سازمانی عملکرد اشاره دارد که علوم جامعه
شناسی است و در نهایت سطح خرد، شناسی اجتماعی و جامعهسطح میانه، به بعد گروهی اشاره داشته و شامل علوم ارتباطات، روان

: 2010النبک، بعد فردی است که مشتمل بر علوم روانشناسی تجربی، روانشناسی بالینی و روانشناسی صنعتی است )واگنر و ه

طی مورد مطالعه و بررسی قرار داده است. محی و سازمانی گروهی، فردی، سطح سه در را سازمانی عملکرد نیز( 2011) لوتانز  (.31
(. بعد 2017بندی، عملکرد سازمانی به سه سطح فردی،گروهی و سازمانی تقسیم شده است )رابینز و جاج، ترین طبقهدر مرسوم

ها، ادراک، یادگیری و انگیزش؛ بعد گروهی ها، نظام اعتقادی، نگرشهای بیوگرافیک، شخصیت، هوش، تواناییویژگیفردی شامل 
های گروه، رهبری، ارتباطات، قدرت، سیاست، تعارض و سرمایه اجتماعی و در نهایت بعد سازمانی شامل استراتژی، شامل ویژگی

 ؛2010، 10؛ مورهد و گریفین2010؛ واگنر و هالنبک ،2017محیط است )رابینز و جاج ،ساختار، تکنولوژی، طراحی کار، فرهنگ، جو و 
 (.2016هراتی، زاده و دهقانترک
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تعاریف مختلف ارائه شده پیرامون دانش عملکرد سازمانی به مدیریت عملکرد افراد جهت بهبود عملکرد و اثربخشی سازمانی به 
توان برای این دانش عملکردی برشمرد تر سه هدف عمده را میتند اما بطور خاصعنوان هدف کلی عملکرد سازمانی اشاره داش

بینی (. پیش2013بینی اثربخش، تولید دانش و افزایش بینش و در نهایت کاربرد دانش تولید شده )ایوانکو، که عبارتند از پیش
بینی عملکرد دیگران و وقایع پیوندد و پیشوقوع میاثربخش در واقع به تبیین و مدیریت عملکردی اشاره دارد که در سازمان به 

 سازمان بر افراد و افراد بر هاسازمان اثرگذاری به نیز بینش افزایش و دانش تولید(. 2008، 1آینده را به همراه دارد )جانز و ساکس
 زندگی کیفیت و سازمانی کارکردهای بهبود در شده تولید دانش کاربرد نهایی، هدف عنوان به دانش کاربرد نهایت در و دارند اشاره

 (.2001؛ کوک و هانسکر، 2008، بارون و گرینبرگ)  دارد لحاظ کاری

نگرانه ابعاد و های بسیاری در حوزه عملکرد سازمانی صورت پذیرفته است اما پژوهشی که با رویکردی جامع و کلپژوهش
های موجود تنها به بررسی اختصاصی بسیار اندک است. به عبارتی، اغلب پژوهشعوامل عملکرد سازمانی را مد نظر قرار داده باشد 

 عملکرد بر زمینه تأثیر" عنوان تحت پژوهشی در ( 2006) 2اند. جانزیک یا چند عامل تأثیرگذار در کیفیت عملکرد سازمانی پرداخته
 تحت را سازمانی عملکرد معنای و وقوع که است کرده تعریف موقعیتی هایمحدودیت و هافرصت عنوان به را زمینه "سازمانی

 در محور پروژه و تجربی یادگیری: کالس در سازمانی عملکرد "( 2007) 3. در پژوهشی دیگر، اسکالزا و آلفرددهدمی قرار تأثیر
 کالس در سازمانی عملکرد اساس وی پژوهش این در. است داده قرار بررسی و بحث مورد را "ساز و ساخت مدیریت درسی برنامه

سمی را مورد تحلیل قرار داده است. بعالوه وی پارامترهای یادگیری مانند شخصیت افراد، ر هایسازمان دیگر با آن تفاوت و
تواند دهد که چگونه زمینه فرهنگی میهای گروهی را مورد توجه قرار داده و نشان میها و نحوه مواجه افراد با پویاییارزش

 سازمانی عملکرد "(، در بررسی2013سازد. آنیجوبی آیدم و کاما )های تیمی را متأثر کار تیمی از جمله ارتباطات و پویایی عملکرد

 انگیزش، لحاظ به  سازمانی عملکرد میان مثبتی ارتباط که یافتند دست نتیجه این به "نیجریه ریور کراس ایالت معلمان عملکرد و
انگیزشی مناسب، ارتباطات مؤثر و  هایاستراتژی اتخاذ راستا این در. دارد وجود معلمان عملکرد با گیریتصمیم و ارتباطات

 تواند جهت افزایش عملکرد معلمان در راستای دستیابی به اهداف آموزشی اثربخش باشد.گیری خوب میرویکردهای تصمیم

اثرگذار معلمان در نظام تعلیم و تربیت و نقش کلیدی دانش عملکرد نظر به آنچه گفته شد، با توجه به جایگاه ارزشمند و  

(، در 2008، 5رامرال ؛ 2013، 4سازمانی در بهبود مدیریت عملکرد معلمان در راستای اثربخشی نهاد تعلیم و تربیت )آیدم و کاما
نی در سه بعد فردی، گروهی و سازمانی ای ابعاد و عوامل مؤثر بر عملکرد سازمااین پژوهش تالش شده است تا به تحلیل مقایسه

وری نیروی انسانی سازمان به عنوان پرداخته شود. شایان ذکر است به دلیل اهمیت این دانش در افزایش کیفیت و بهبود بهره
های بسیاری در این حوزه صورت گرفته است اما در جستجوی نگارندگان، پژوهشی که ترین سرمایه آن، مطالعات و پژوهشمهم

های حاصل ای و با نگاهی جامع به بررسی ابعاد و عوامل مؤثر بر عملکرد معلمان پرداخته باشد، یافت نشد. یافتهصورت مقایسهبه
از این پژوهش ضمن کمک به معلمان جهت کسب بینش و آگاهی بیشتر نسبت به عوامل مهمی که عملکرد آنان را تحت تأثیر 

منظور دستیابی به اثربخشی و کارآمدی بیشتر رساند تا بهن نظام تعلیم و تربیت را یاری میگیرادهد، مسئوالن و تصمیمقرار می
های خود عملکرد سازمانی معلمان و ابعاد و عواملی که دارای اثرگذاری بیشتر بر کیفیت جریان تعلیم و تربیت، در سیاستگذاری

و  بعداین سوال است که ن منظور، پژوهش پیش رو در پی پاسخ به باشند را مورد توجه جدی قرار دهند. برای ایعملکرد آنها می
تفاوت معناداری  کدامند و همچنین آیا  شیراز چهارگانه نواحی ابتدایی مدارس معلمان سازمانی عملکرد غالبعامل 

 شناختی وجود دارد؟جمعیتهای ویژگی اساس بر شیراز چهارگانه نواحی ابتدایی مدارس معلمان سازمانی عملکرد ابعاد میان

 

 

 

 
1  Johns & Saks  
2  Johns 
3  Scalza & Alfred 
4  Uchendu, Anijaobi – Idem & Nkana 
5  Ramlall 
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  شناسیروش

مکرر  هایگیریاندازه واریانس تحلیل آزمون از اطالعات، تحلیل و تجزیه منظور به. بود پیمایشی –پژوهش حاضر توصیفی 
منظور ترکیبی بهبندی اهمیت ابعاد و عوامل عملکرد سازمانی معلمان و از آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین و اولویت

شناختی مختلف استفاده شده است. همچنین های جمعیتمقایسه میانگین اهمیت ابعاد و عوامل عملکرد سازمانی بر اساس ویژگی
جهت مقایسه رتبه میانگین عوامل عملکرد سازمانی معلمان بر اساس جنسیت و وضعیت استخدامی نیز به ترتیب آزمون مان ویتنی 

مدرسه ابتدایی موجود در نواحی چهارگانه شهر  632س مورد استفاده قرار گرفت.جامعه آماری پژوهش شامل یو و کراسکال والی
مقیاس قابل استفاده بود.  630مدرسه انتخاب شد که از مجموع آنها  59ای از بین آنها، شیراز است که با استفاده از روش خوشه

منظور سنجش روایی و پایایی مقیاس ( استفاده شد. به2016هراتی )زاده و دهقانها، از مقیاس ترکآوری دادهمنظور جمعبعالوه به
ترتیب از روش تحلیل گویه و آلفای کرونباخ استفاده شده است که پس از محاسبه، مورد تأیید قرار گرفت و نتایج پژوهش نیز به
 بعد روایی ،(24/0 – 61/0بعد فردی به ترتیب بین )( قابل مشاهده است. نتایج جدول حاکی از آن است که روایی 1آن در جدول )

مذکور  ابعاد پایایی. است آمده دست به 0001/0 معناداری سطح در( 35/0 – 72/0) سازمانی بعد روایی و( 01/0 – 64/0) گروهی
 دست آمده است.( به90/0( و بعد سازمانی )89/0(، بعد گروهی )88/0نیز در بعد فردی )

 یایی مقیاس. روایی و پا1جدول

 سازمانی گروهی فردی ابعاد

 35/0 – 72/0 01/0 – 64/0 24/0 – 61/0 طیف ضرایب همبستگی

 0001/0 0001/0 0001/0 سطح معناداری

 90/0 89/0 88/0 آلفای کرونباخ

  
 هایافته

استنباطی صورت گرفته است. در های آمار آوری شده از مقیاس مورد نظر، از طریق روشهای جمعدر این بخش، تحلیل داده
 ادامه به بررسی و تحلیل سؤاالت پژوهش پرداخته شده است.

 است؟ کدام شیراز چهارگانه نواحی ابتدایی مدارس معلمان سازمانی عملکرد غالب بعد .1

ترین ( و پایین28/4بعد فردی )دست آمده، از بین ابعاد عملکرد سازمانی معلمان، باالترین میانگین متعلق به های بهبر اساس یافته

، تفاوت معناداری بین 629و  2( در درجه آزادی 12/209دست آمده )به F( است. بر اساس 94/3میانگین متعلق به بعد گروهی )
وجود دارد. با توجه به معنادار شدن  0001/0ابعاد عملکرد سازمانی معلمان مدارس ابتدایی نواحی چهارگانه شهر شیراز در سطح 

گانه عملکرد گانه عملکرد سازمانی معلمان، از آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه زوجی اهمیت ابعاد سهتفاوت بین ابعاد سه

 بعد نتیجه در. دارد وجود  0001/0 سطح در  گانه رابطه معناداریسازمانی معلمان استفاده شد که نتایج نشان داد بین ابعاد سه
 (.2جدول) است شده شناخته غالب بعد عنوان به فردی

 . ماتریس ضریب همبستگی ابعاد عملکرد سازمانی2جدول

 سازمانی گروهی فردی ابعاد

     1 فردی

   p< 0001/0 1 گروهی

 p< 0001/0 p< 0001/0 1 سازمانی

  
 . عامل غالب عملکرد سازمانی معلمان مدارس ابتدایی نواحی چهارگانه شیراز کدام است؟1

( و 61/4دست آمده، از بین عوامل عملکرد سازمانی معلمان، باالترین میانگین متعلق به عامل توانایی )های بهیافتهبر اساس 

، تفاوت 629و  95/12( در درجه آزادی 55/184بدست آمده ) F( است. بر اساس 29/3ترین میانگین متعلق به عامل سیاست )پایین
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وجود دارد. با توجه به معنادار شدن تفاوت بین عوامل عملکرد  0001/0سازمانی معلمان در سطح معناداری بین عوامل عملکرد 
سازمانی معلمان، از آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه زوجی اهمیت عوامل عملکرد سازمانی معلمان، استفاده شد که نتایج 

انگین است، با عامل رهبری رابطه معناداری را نشان نداد. در نتیجه نشان داد عامل توانایی به عنوان عاملی که دارای باالترین می
منظور مقایسه رتبه میانگین عوامل با یکدیگر از آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج آزمون عامل غالبی یافت نشد. از این رو به

 ( نشان داده شده است.3فریدمن در جدول)
 سازمانی بر اساس آزمون فریدمنبندی عوامل عملکرد . اولویت3جدول

 سطح معناداری مقدار خی میانگین رتبه عوامل

   61/17 1 توانایی
  
  
  
  
  
  
  
  
  

77/3227 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

0001/0 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 91/16 2 رهبری

 78/15 3 هوش

 19/15 4 یادگیری

 95/14 5 شخصیت

 17/14 6 فرهنگ

 08/14 7 نگرش

 64/13 8 طراحی

 53/13 9 انگیزش

 95/12 10 جو

 64/12 11 گروه ویژگی

 50/12 12 فناوری

 81/11 13 نظام اعتقادی

 31/11 14 ادراک

 71/10 15 محیط

 58/10 16 استراتژی

 47/10 17 قدرت

 33/9 18 ساختار

 66/8 19 ارتباطات

سرمایه 

 اجتماعی

20 52/8 

 83/7 21 تناقض

های ویژگی

 بیوگرافیک

22 62/7 

  

 21/5 23 سیاست
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-های جمعیتچهارگانه شیراز بر اساس ویژگی نواحی ابتدایی مدارس معلمان سازمانی عملکرد ابعاد . آیا تفاوت معناداری میان3

 شناختی وجود دارد؟

های جمعیت شناختی جنسیت، تحصیالت، سن، سابقه خدمت، بررسی تفاوت میان ابعاد عملکرد سازمانی معلمان بر اساس ویژگی
شناختی، های جمعیتیک از ویژگیوضعیت تأهل و وضعیت استخدامی نشان داد که بین ابعاد عملکرد سازمانی معلمان با هیچ

 تفاوت معناداری یافت نشد.

-جمعیت هایویژگی اساس بر شیراز چهارگانه نواحی ابتدایی مدارس معلمان سازمانی عملکرد عوامل . آیا تفاوت معناداری میان4

 دارد؟ وجود شناختی

 95/25( در درجه آزادی 81/1دست آمده )به F نتایج حاصل از تحلیل واریانس ترکیبی نشان داد که با توجه به  الف. جنسیت :

وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از آزمون  007/0تفاوت معناداری بین عوامل عملکرد سازمانی معلمان مرد و زن در سطح  627و 
یک از عوامل عملکرد سازمانی زن و مرد تفاوت معناداری وجود ندارد. با این حال با توجه به تعقیبی شفه نشان داد که بین هیچ

، به منظور تبیین بهتر ارتباط میان عوامل عملکرد سازمانی در مردان و زنان، از آزمون مان ویتنی یو به منظور Fمعنادار شدن 
نتایج حاصل از آزمون مذکور نشان داد که رتبه میانگین معلمان مرد مقایسه رتبه میانگین عوامل عملکرد آنها استفاده شده است. 

 باالتر  های گروه، ارتباطات، قدرت، تعارض، ساختار، فناوری، طراحی و جودر عواملی همچون شخصیت، ادراک، انگیزش، ویژگی
 از باالتر میانگین رتبه دارای اعتقادی نظام و توانایی هوش، قبیل از عواملی در نیز زن معلمان دیگر، سوی از. است زن معلمان از

عملکرد سازمانی معلمان زن و مرد تفاوت معناداری یافت نشد. نتایج حاصل  عوامل دیگر میانگین رتبه بین. باشندمی مرد معلمان
 ( بیان شده است.4در جدول )

 ویتنی یومیانگین عوامل عملکرد سازمانی معلمان زن و مرد بر اساس آزمون مان . رتبه4جدول

عوامل عملکرد 

 سازمانی
 Z میانگین جنسیت

سطح 

 معناداری

 0001/0 07/4 93/261 زن شخصیت

 71/330 مرد

 002/0 04/3 16/275 زن ادراک

 62/326 مرد

 006/0 57/2 276 زن انگیزش

 45/325 مرد

 005/0 79/2 35/278 زن های گروهویژگی

 65/325 مرد

 01/0 37/2 78/283 زن ارتباطات

 97/323 مرد

 03/0 13/2 61/286 زن قدرت

 01/323 مرد

 02/0 17/2 24/286 زن تعارض

 21/323 مرد

 04/0 99/1 58/288 زن ساختار

 49/322 مرد

 05/0 95/1 38/286 زن فناوری

 25/322 مرد

 007/0 66/2 78/279 زن طراحی
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 21/325 مرد

 006/0 75/2 09/279 زن جو

 42/325 مرد

 001/0 30/3 50/327 زن هوش

 34/272 مرد

 0001/0 49/3 01/328 زن توانایی

 70/270 مرد

 0001/0 54/3 56/328 زن نظام اعتقادی

 90/268 مرد

  
( در درجه 55/1دست آمده )به F نتایج حاصل از تحلیل واریانس ترکیبی نشان داد که با توجه به  الف. وضعیت استخدامی: 

وجود  006/0عملکرد سازمانی معلمان با وضعیت استخدامی مختلف در سطح تفاوت معناداری بین عوامل  625و  90/51آزادی 
یک از عوامل عملکرد سازمانی معلمان با وضعیت استخدامی دارد. همچنین نتایج حاصل از آزمون تعقیبی شفه نشان داد که بین هیچ

ظور ارائه تصویر بهتر پیرامون ارتباط میان عوامل ، به منFمختلف، تفاوت معناداری وجود ندارد. با این حال با توجه به معنادار شدن 
عملکرد سازمانی در معلمان رسمی، قراردادی و پیمانی و مقایسه رتبه میانگین آنها، از آزمون کراسکال والیس استفاده شده است. 

به خود اختصاص دادند.  نتایج حاصل از آزمون مذکور نشان داد که معلمان پیمانی در نگرش، فناوری و جو باالترین میانگین را
معلمان قراردادی نیز در عواملی از جمله توانایی، رهبری، ارتباطات، استراتژی و طراحی میانگین باالتری را نشان دادند. بین رتبه 
میانگین سایر عوامل عملکرد سازمانی معلمان با وضعیت استخدامی مختلف تفاوت معناداری یافت نشد. نتایج حاصل در جدول 

 بیان شده است.( 5)

 
 مختلف خدمت سابقه با معلمان  . رتبه میانگین عوامل عملکرد سازمانی5جدول

 بر اساس آزمون کراسکال والیس

وضعیت 
 استخدامی

عوامل عملکرد 
 سازمانی

سطح  درجه آزادی خی دو رتبه میانگین
 معناداری

   رسمی
 توانایی

44/302 50/13   
2 

001/0 

 58/375 پیمانی

 91/370 قراردادی

   رسمی
 نگرش

91/305 12/6 

  
  
12/6 

04/0 

 63/362 پیمانی

 95/349 قراردادی

 21/314 پیمانی

 82/325 قراردادی

   رسمی
 فناوری

43/304 05/13 001/0 

 68/417 پیمانی

 32/336 قراردادی

 73/348 پیمانی

 97/274 قراردادی

 007/0 90/9 04/304   رسمی
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 16/383 جو پیمانی

 02/355 قراردادی

 76/326 پیمانی

 49/347 قراردادی

   رسمی
 رهبری

29/306 19/7 02/0 

   16/327 پیمانی
  
  
  
  
  
2 

 13/363 قراردادی

   رسمی
 ارتباطات

57/307 20/5 07/0 

 73/311 پیمانی

 28/360 قراردادی

 27/298 پیمانی

 78/352 قراردادی

   رسمی
 استراتژی

81/305 59/6 03/0 

 26/336 پیمانی

 71/362 قراردادی

   رسمی
 طراحی

67/303 25/10 006/0 

 34/355 پیمانی

 61/370 قراردادی

شناختی )تحصیالت، سن، سابقه خدمت و وضعیت های جمعیتعوامل عملکرد سازمانی با سایر ویژگیبعالوه، بررسی تفاوت میان  
 های مذکور تفاوت معناداری وجود ندارد.تأهل( نشان داد که بین عوامل عملکرد سازمانی با ویژگی

  
 گیریبحث و نتیجه

ساختن هدف اصلی تعلیم و تربیت که در حقیقت هموار در این پژوهش با توجه به نقش اثرگذار معلمان در راستای محقق 
آموزان است، به بررسی تأثیر ابعاد و عوامل تأثیرگذار بر عملکرد سازمانی معلمان پرداخته شد. مطابق نمودن راه کمال و تعالی دانش

ا داشتن بیشترین میانگین به عنوان های حاصل از این پژوهش، در میان ابعاد مؤثر بر عملکرد سازمانی معلمان، بعد فردی ببا یافته
ترین میانگین است. این بعد غالب شناخته شده است. این در حالی است که بعد گروهی نسبت به بعد فردی و سازمانی دارای پایین

 مسئله حاکی از اهمیت بعد فردی در عملکرد معلمان و کم اهمیت جلوه نمودن کار گروهی و تیمی در میان آنان است. اگرچه
توان از نظر دور داشت اما لزوم وجود همکاری های منحصر به فرد افراد در راستای اثربخشی عملکرد سازمان را نمیاهمیت ویژگی

گردد بین اعضا به منظور حفظ سالمت سازمان در محیط پویا و پیچیده امروز امری حیاتی است. سالمت سازمانی زمانی میسر می
های مطلوب، نوعی انسجام و یکپارچگی را در های فردی خود بتوانند با برخورداری از همکاریکه افراد ضمن توجه به ویژگی

میان خود شکل دهند تا در راستای حفظ بقای معنادار سازمان، پاسخگویی اثربخش به الزامات و اقتضائات محیطی را فراهم آورند. 
های جدید در های حاکم بر سازمان و کاربرد فناوریسازمانی، استراتژیدر این راستا اقداماتی از قبیل ایجاد تغییر در نوع ساختار 

تواند زمینه انسجام بیشتر اعضا و هماهنگی آنها با اهداف سازمانی را فراهم آورند. راستای توسعه جو همکاری و کار تیمی، می
 ،(2012) 1(، تاراس، استیل و کیکمن2015هراتی )زاده و دهقانهای ترکدست آمده در این قسمت با پژوهشهای بهیافته

 .است همراستا( 1393) محترم و زاده ترک ،( 2001) 2هافستد

 
1  Taras, Steel & Kirkman 
2  Hofstede 
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ها نشان داد که از میان عوامل عملکرد سازمانی، عامل توانایی دارای بیشترین رتبه اهمیت است. به عبارتی، توانایی بعالوه یافته
( به این مسئله اشاره دارند که دستیابی 2001کند. در این راستا ریتنر و کینیکی )معلمان در عملکرد آنان نقش اساسی را ایفا می

هر سازمانی به اهدافش به توانایی اعضا در انجام وظایف خود و همچنین توانایی آنها در پذیرش شرایط متغیر محیط کاری بستگی 

 و مارتورانا اسمیت، پیترسون، و( 2012) 2تیولی( و 2013) 1یاسرلی و هاردجومیجو آیشا،های دارد. در این رابطه پژوهش

 هایویژگی با سازمانی عملکرد عوامل و ابعاد معناداری بررسی در همچنین. است مذکور بخش هاییافته با همراستا( 2003) 3اونز
استخدامی تفاوت معناداری را نشان دادند.  وضعیت و جنسیت ویژگی با سازمانی عملکرد عوامل شده، تعیین شناختی جمعیت

 کند.ای را ایفا میتوان چنین استنباط کرد که جنسیت و وضعیت استخدامی در کیفیت عوامل عملکرد نقش قابل مالحظهمی

ت، های حاصل از پژوهش پیش رو، از آنجایی که بعد فردی به عنوان بعد غالب شناخته شده اسطور کلی، با توجه به یافتهبه
منظور بهبود کیفیت عملکرد معلمان و در پی آن افزایش اثربخشی این نظام الزم است مدیران و مسئوالن نظام تعلیم و تربیت به

تری داشته باشند. در این راستا های این بعد در راستای بهبود و اثربخشی عملکرد معلمان استفاده مطلوبها و قابلیتکه از ظرفیت
های فردی خاصی متمرکز باشد. البته هایی باشد که بر ویژگیتخدام معلمان بر مبنای معیارها و مالکگردد اسپیشنهاد می

های نظام تعلیم و تربیت های مذکور بایستی در راستای افزایش اثربخشی سازمان و تسهیل دستیابی به اهداف و آرمانویژگی

ی در میان ابعاد عملکرد سازمانی و اهمیت این بعد درحوزه عملکرد هگرو بعد میانگین بودن پایین توجه با دیگر سوی از  باشد.
گردد. در این راستا تشکیل سازمانی، اتخاذ تدابیری جهت تقویت روحیه همکاری و کار تیمی در میان معلمان حائز اهمیت می

کند به معلمان کمک می های گروهی استهای آموزش حساسیت سودمند است. آموزش حساسیت که یکی از انواع مشاورهگروه
آید که هم پذیرش دیگران را یاد بگیرند و هم در ارتباط با دیگران هایی شرایطی برای آنها فراهم میتا با عضویت در چنین گروه

ش های توسعه کار گروهی و همچنین گستربتوانند با حداکثر صداقت به ارتباط بپردازند و کمتر دست به مقابله بزنند. از دیگر راه
های مشترک گروهی و توان به تعریف پروژهصورت گروهی و با همکاری یکدیگر میدادن جوی مساعد جهت انجام کارها به

 اختصاص دادن قسمتی از نمره ارزیابی معلمان به انجام کارهای تیمی و گروهی اشاره داشت.

های راهبردی به گیریها و تصمیمریزیبرنامههمچنین با توجه به اهمیت عامل توانایی و ویژگی جنسیت، الزم است که در 
شناختی منحصر به فرد مردان و زنان در سپردن وظایف به آنها و انتظارات برآمده از های روانوجود تناسب شغلی و ویژگی

های های محول شده تجدید نظرهایی اعمال شود. از سوی دیگر، وضعیت استخدامی معلمان نیز یکی دیگر از ویژگینقش
های حاصل معلمان رسمی با توجه شناختی است که تفاوت معناداری را با عوامل عملکرد سازمانی نشان داد. بر مبنای یافتهجمعیت

اند به اینکه امنیت شغلی بیشتری نسبت به معلمان پیمانی و قراردادی دارند و در حقیقت به نوعی ثبات وضعیت در شغل خود رسیده
تفاوتی منظور جلوگیری از یکنواختی و بیدهند. بر این اساس، بهملکرد خود حساسیت کمتری نشان مینسبت به عوامل مؤثر بر ع

های اتخاذی در این رابطه عملکردی در میان معلمان رسمی و ایجاد پویایی بیشتر در بین آنها ضرورت تعدیل و یا اصالح سیاست
لگوهای عملکردی معلمان و عملکرد آنها و به تبع آن اثربخشی نظام مهم گردد. به امید آنکه بهبود روز افزون کیفیت ااحساس می

 تعلیم و تربیت و ارتقای سطح سالمت آن مشاهده گردد.

های پژوهشی که از آن جمله بطور کلی در این پژوهش، محددیت اجرایی خاصی وجود نداشت معهذا تنها برخی محدودیت
های ناشی از آن و همچنین همکاری محتاطانه ها و محدودیتتنها منبع گردآوری دادهتوان به استفاده از پرسشنامه به عنوان می

 معلمان نسبت به تکمیل پرسشنامه اشاره داشت.
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Abstract 

The purpose of this study was to study and analyze the influential aspects of teachers' 

organizational performance in their first year of service in Shiraz. The present study was a 

descriptive survey in terms of method. The statistical population of the study consisted of 

elementary schools of Shiraz city that 59 schools were selected using cluster sampling 

method. To collect the data, the Scale of Turkzadeh and Farhang Herati (2016) was used. 

After validity and reliability, 630 copies were distributed. The results of this study showed 

that the dominant aspect of teachers' organizational performance is individual dimension. 

On the other hand, although the dominant factor was not found in the teachers 

'organizational performance, Friedman test results showed that from the teachers' 

viewpoint, the ability factor had the highest priority and the policy factor had the least 

priority. In addition, organizational performance factors only showed significant 

differences with demographic characteristics of gender and employment status, while there 

was no significant difference between organizational performance dimensions and its 

factors with other demographic characteristics studied. 

Keywords: Elementary, Schools, Teachers, Organizational Performance. 
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