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سال

بررسی رابطه ساده وچندگانه فرهنگ سازمانی و مولفه های آن با اثربخشی معلم در
مدارس راهنمایی شهرستان شوش
سيد عباس سيد نور ،کارشناسارشدبرنامهريزيآموزشی،سازمانآموزشوپرورش،شوش،ايران.
داود حياتی* ،کارشناسارشدروانشناسیصنعتیوسازمانی،دانشگاهشهیدچمران،اهواز،ايران.
عبدالحسين عگبهی ،کارشناس ارشد برنامه ريزي آموزشی ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی جندي
شاپور،اهواز،ايران.
زهرا عبدالخانی ،آموزگارتربیتبدنیناحیهيك،سازمانآموزشوپرورش،اهواز،ايران.
چکيده :هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ساده و چندگانه فرهنگ سازمانی و مولفههاي آن (خالقیت و
نوآ وري،رقابتجويی،توجهبهگروه،توجهبهاعضايسازمان،توجهبهجزئیات،توجهبهنتیجهوبازده،وثبات
وپايداري) بااثربخشیمعلمدر مدارسراهنمايیشهرستانشوشبودوازنوعهمبستگیمیباشد.طرح
پژوهشحاضرازنوعهمبستگیاست.براياينکارنمونهايمتشکلاز 981نفرازمعلمانزنومرداين
مدارسبااستفادهازشیوهنمونهگیريتصادفیطبقهايانتخابشدند.برايگرداورياطالعاتدوپرسشنامه
محقق ساخته فرهنگ سازمانی (بااستفاده از الگوي رابینز و دنیسون) و اثربخشی معلم در اختیار آنها قرار
گرفت .نتايجاينمطالعهحاکیازاينبودکهبینفرهنگسازمانیواثربخشیمعلمبهطورکلیرابطهوجود
دارد.همچنینبینمولفههايفرهنگسازمانیبهغیراز«توجهبهجزئیات»و«توجهبهبازدهونتايج»نیزبا
اثربخشیمعلمرابطهمعنیداروجودداشت.عالوهبراين،توجهبهگروهوخالقیتونوآوريبهترتیببهترين
پیشبینیکنندههاياثربخشیمعلمبهحسابمیآمدند.
واژه هاي کليدي :فرهنگسازمانی،اثربخشی،خالقیت،نوآوري،مدارسراهنمايی

* نویسندهي مسؤول :کارشناسارشدروانشناسیصنعتیوسازمانی،دانشگاهشهیدچمران،اهواز
()david.hayati@gmail.com

حیاتیوهمکاران 03
مقدمه
تالشسازمانهابرايدستیابیبهاهداف ازطريق
استخداموجذبنیرويهايانسانیکارآمدهموارهيکی
از نگرانیهاي اصلی آنها بوده است .سازمانهاي موفق
همواره نگران میزان و نحوهي تحقق اهداف خود
هستند .اثربخشی سازمانها در گرو داشتن نیروي
انسانی باانگیزه و با مهارت باال میباشد .اثربخشی
کارکنانسازمانهاناشیازعواملگوناگوندروندادي،
فرايندي و بروندادي است .سازمانهاي آموزشی به
دلیل ماهیت وظیفهاي که بر عهده دارند نیازمند
معلمانی اثربخش هستند .يکی از عوامل سازمانی
فرايندي اثرگذار بر اثربخشی کارکنان ،فرهنگ
سازمانی 9است.سازمانهاوبهويژهنظامهايآموزشی
ازهمانابتدايتأسیس درپی جذبنیروهايانسانی
اثربخشبرمیآيندوتالشمیکنند تا دروندادانسانی
کارآمدي برايسازمانفراهمآورند.کنترلدروندادهاي
نیرويانسانیدرهرسازمانیمیتواند تاحدودزيادي
متضمن تحقق اهداف سازمان باشد .از طرفی همیشه
دروندادهابهخوبیکنترلنمیشونديانیروهايجذب
شده همیشه از انگیزهي باال براي ارائهي عملکردي
نسبتاً خوببرخوردارنیستند.درچنینشرايطینقش
عوامل فرايندي اثرگذار بر عملکرد کارکنان برجسته
میشود .يکی از مهمترين عوامل فرايندي اثرگذار بر
کمیت و کیفیت عملکرد کارکنان فضاي حاکم بر
سازمان يا همان فرهنگ سازمانی است .فرهنگ
سازمانی به عنوان مجموعهاي از مفروضات ضمنی که
به طور مشترک از سويگروه پذيرفته شده و نحوهي
ادراکات ،تفکرات و واکنشها را نسبت به شرايط و
مشخصمیسازد" تعريف

موقعیتهايمتعددمحیطی 

میشود(استرف،کینیکیوتامکینز .)2330،

ازآنجااايیکااهسیسااتمآمااوزشوپاارورشاز
سازمانهايیاستکهبروندادآنافرادانسانیهساتند.
وممیتاواندارتبااطزياديبااثاربخاشی

لااذااينمفاه
پیکانسیساتمآماوزشو
معلمانداشتهباشدکهنوک 
پرورشمحسوبمیشود.

دربارهياثربخشیتعاريفمتاعدديتاکنونارائااه
شادهاسات.درفرهنااگعلااومتربیتایآمادهاسات:
اثربخشیعبارتاستازمیزانتحقاقاهادافوانجاام
موفقیتآمیزمأموريت،بهتعبیرديگراثربخشایعباارت
استازعملکردوکارآيیمطلاوبدرتخصایصمنااب 
(اندرسونوهمکاران)9188،درتعريفمعلماثاربخش
مااینويسااند«:معلماااناثااربخشافااراديهسااتندکااه
دستیابیبهاهدافخاصرادرنظرمیگیرند؛خواهايان
اهدافتوسطخودآنهاايااديگاران(ماديرانمادارس،
وزارتآموزشوپرورش)...،تهیهوتدوينشادهباشاد.
ازجملهمشاکالتعمادهيفارارويسیساتمآموزشای
کشور،کیفیتپايینمناب انساانیاساتکاهباهطاور
مستقیمبرکیفیتکلآموزشبهشکلافزايشمیازان
افااتتحصاایلیدرمیاااندانااشآمااوزانوهاادررفااتن
هزينههايملی تأثیر میگاذارد.تاالشبارايشاناخت
عواملمؤثربراثربخشیمعلمانساابقهيطاوالنیدارد.
بهعنواننمونه(،هارپروهمکاران)9113،درپاژوهش
خودباعناوانعوامالاثرگاذارباراثربخشایمعلامدر
منطقهي غربینواداياياالتمتحده،يازدهعاملشامل:
آموزشهايمعلمیحرفهاي،حمايتمدرسهازمعلمان،
محاایطاجتماااعیزناادگی،مالحظاااتش ا لی،محاایط
مدرسه،فضايحااکمبارتادريس،توساعهيحرفاهاي،
تجربهيجوانان،توسعهيپیشازاستخداممعلموثبت
نامدربرنامههايتخصصیرشتهيمربوطهراتشاخیص
دادند.
همچنین(،وايزر5)9188،دستهکلایازعوامال
(آموزشهايمعلم،محایطاجتمااعی،محایطمدرساه،
ويژگیهايدانشآموزان،وپیشزمینهيمعلام)راباه
عنوانعواملاثرگذاربراثربخشیمعلمبارمایشامارد.
يکیازعواملاثرگذارکاهماوردبحا وپاژوهشهااي
فراوانقرارگرفتهاسات،فضاايحااکمبارساازمانياا
فرهنگسازمانیاست.آنچهدراينپژوهشموردعالقه
قااراگرفتااهاسااتمت یرهااايفرهنااگسااازمانیو
پیاشزمینهيمعلام(بهطورخاصجناسیت)میباشد
کااههااردويآنهااادردسااتهبنااديواياازربااهعنااوان
مت یرهاياثرگذاربراثربخشیمعلمفهرساتشادهاناد.

Organizational culture
Ostroff, Kinicki, & Tamkins
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09بررسیرابطهسادهوچندگانهفرهنگسازمانیو...
دراينخصوص(گیدنز)2393،0معتقداستکهدر
سالهاياخیاربسایاريازخصوصایاتوصافاتزناناه
رهبريمانند:ارتباط،اجماعوکاردستهجمعی،اعطاي
مسؤولیتواختیار،سهیمشدندراطالعاتوامکانات
ومناب وتعییناهدافبهصورتجمعیکهعمومااًباه
زناننسبتدادهمیشود،پارادايمنوينیرادرماديريت
بهوجودآوردهاست.سازمانهايتحترهباريماردان
براينیلبهاثربخشیسازمانیتشويقمیشوندکاهباه
جاياتکابهروشهايخشكمديريتسلسالهمراتبای
(فنونمرداناهيادارهيساازمان)،خاطمشایهاايیرا
بپذيرندکاهافازايشتعهادووجادانکااريواشاتیا 
جمعیبرايرسیدنبهاهدافسازمان،سهیمشادندر
مسؤولیتوتوجهبهمردمرامدنظرقارارمایدهناد.از
سويديگر،عالوهبرتفاوتدرنوعفرهناگوماديريت
سازمانهايتحترهبريزنانومردان،پژوهشها(باه
عنوانمثالوانگوالي)2332،حاکیازنتايجیمبهم
درعملکردمردانوزناناست.نتايجپژوهشهايشیرنز
(،)2335تدلیورينالد(،)2333bمحماودي(،)2330
بحیرايی( )2331بیانگرايناستکهفرهنگساازمانی
وابعادآنتاحدودزياديمیتوانناداثربخشایمعلامرا
درسازمانپیشبینیکنند.ازطارفديگار،يافتاههااي
برخاایازپااژوهشهااامانناادعطااايی(،)9111صاایدي
()9111حسنیوسامري()2331نشااندهنادهياثار
اندکفرهنگسازمانیبراثربخشیمعلممیباشد.
وضعیت نگرانکنندهي آموزش و پرورش به عنوان
وسی ترين سازمان اجتماعی کشور و به ويژه وضعیت
نیرويانسانیآن،ضرورتبررسیعواملیراکهموجب
کارآمدنمودنمعلمانمیشود،بهوجودآوردهاست.در
شرايطیکهبدنهياصلینیرويانسانیوزارتآموزشو
پرورش از میانگین تحصیالت دانشگاهی پايینی
برخورداراست ،شناسايیعواملیکهبهباالبردنبازده
معلمانکمكکندازاهمیتفو العادهزياديبرخوردار
است.عالوهبراينپژوهشهايبسیارکمیدرخصوص
اثر فرهنگ سازمانی بر اثربخشی معلم در سازمانهاي
آموزشیوبهويژهآموزشوپرورشانجامشدهاست.

اگرچه کمیت پژوهشها در اين موضوع در
سازمانهاي ديگر نسبتاً مناسب است .با اين حال در
خصاوص اثر فضااي حاکام بار مدرساه و اثربخاشی
ماعلام کاه در سازمانهاي آموزشی اهمیت به مراتب
بیشتري دارد ،صورت نگرفته است .شناخت شیوهي
تأثیرگذاري فرهنگ سازمانی بر اثربخشی کارکنان
میتواند استفاده بهتر از فرهنگ سازمانی  به عنوان
عاملیبرايبهرهوريهرچهبیشترکارکنانودر نتیجه
سازمان به دنبال داشته باشد .لذا سؤال اصلی در
پژوهشحاضرايناست کهچهرابطهايمیانفرهنگ
سازمانی مدارس و ابعاد آن شامل :خالقیت و نوآوري،
رقابتجويی ،توجه به جزئیات ،توجه به بازده و نتايج،
توجه به اعضاي سازمان،توجه به گروه،پايداري و ثبات)
بااثربخشیمعلمانوجوددارد؟
فرضيههاي پژوهش
 -9بین فرهنگ سازمانی مدارس و اثربخشی معلمان
رابطهوجوددارد.
 -2بین«خالقیت و نوآوري»واثربخشیمعلمانرابطه
وجوددارد.
 -0بین«رقابتجويی» واثربخشیمعلمانرابطهوجود
دارد.
 -1بین«توجه به جزئیات»واثربخشیمعلمانرابطه
وجوددارد.
 -5بین «توجه به بازده و نتايج» و اثربخشی معلمان
رابطهوجوددارد.
 -2بین «توجه به اعضا» و اثربخشی معلمان رابطه
وجوددارد.
 -7بین «توجه به گروه» و اثربخشی معلمان رابطه
وجوددارد.
 -8بین «پايداري و ثبات» و اثربخشی معلمان رابطه
وجوددارد.
 -1بینمؤلفههايفرهنگسازمانیواثربخشیمعلمان
رابطهيچندگانهوجوددارد.

Giddens
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حیاتیوهمکاران02
مواد و روش ها
جامعهي آماري پژوهش حاضر را کلیهي مدارس
مقط راهنمايیشهرشوش(مشتملبر 27مدرسهي
دخترانهو 28مدرسهي پسرانه)ومعلمانشاغلدر
آنها(مشتملبر 982زنو  970مرد)درسال9013
تشکیلمیدهند.بااساتفادهازفرماولکوکارانتعاداد
 981معلمراهنمايی(شامل 11زنو 13مرد)در22
مدرسه (يعنی در هر مدرسه تقريباً  7نفر) به عنوان
نمونه از طريق روش نمونهگیري تصادفی طبقهاي
انتخابشدند.


ابزار پژوهش
در اين پژوهش براي گردآوري دادهها از دو
پرسشنامهيمحققساختهفرهنگسازمانیواثربخشی
معلماناستفادهشدهاست.


نوع فرهنگ سازمانی

مؤلفهها

انعطافپذير
بروکراتیك
مشارکتی
مأموريتی

پرسشنامهي فرهنگ سازمانی :اين پرسشنامه
شامل  02سؤال است که پاسخ آنها بر روي مقیاس
چهار گزينهاي طیف لیکرت ارائه میشوند .براي تهیه
آن از ويژگیهاي فرهنگ سازمانی رابینز ( )9118و
همچنین الگوي دنیسون و میشرا ( )9115از انواع
فرهنگهاي سازمانی استفاده شد .مؤلفهها و انواع
فرهنگهاي سازمانی عبارتاند از :نوآوري و ريسك
پذيري (فرهنگ انعطافپذير) ،توجه به فرد ،توجه به
گروه (فرهنگ مشارکتی) ،رقابتجويی ،توجه به بازده
(فرهنگمأموريتی)،توجهبهجزئیات،ثباتوپايداري
و حفظ وض موجود (فرهنگ بوروکراتیك) .مؤلفهها،
انواعفرهنگهايسازمانیوسؤاالتمربوطبههرمؤلفه
درجدول9نشاندادهشدهاست:

تعداد
سؤال

شماره سؤاالت

خالقیتونوآوري

8

09-03-21-25-92-93-7-9

توجهبهجزئیات

0

98--99-5

ثباتوپايداري

2

01-00-02-22-28-91

توجهبهاعضايسازمان

2

02-05-20-23-92-90

توجهبهگروه

5

95-97-22-21-29

رقابتجويی

5

27-1-8-2-1

توجهبهنتايج

0

91--0-2
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 00بررسیرابطهسادهوچندگانهفرهنگسازمانیو...

جدول 2مقدارآلفايکرونباخبرايمقیاسفرهنگسازمانیوهمبستگیهرکدامازابعادمقیاسفرهنگسازمانیرابا
نمرهکلمقیاسنشانمیدهد.
جدول .2ضريبآلفايکرنباخبرايمؤلفههايمقیاسفرهنگسازمانی
ابعادفرهنگسازمانی خالقیتو
نوآوري
شاخصآماري

توجهبه
جزئیات

ثباتو
پايداري

توجهبه
توجهبهاعضاء توجهبه
رقابتجويی
نتايج
گروه
سازمان

کل

آلفايکرنباخ

0/88

0/37

0/88

0/83

0/29

0/82

0/88

0/83

تعدادسؤاالت

8

0

2

2

5

5

0

02


برابربا3/12میباشدکهحکايتازمطلوببودنپايايی
مقیاسمذکوردارد.


پرسشنامهي اثربخشی معلم :يكپرسشنامهمحقق
ساختهوشامل  2مؤلفه (دانشتخصصی،قدرتبیان،
تعامل مطلوب ،تعهد ش لی ،توانايی در ايجاد محیط
يادگیريمناسب،بازخوردبهموق )و  21سؤال بسته
میباشد .پاسخها بر روي گسترهاي  1گزينهاي از
خیلیکم تا خیلیزياد مشخص میشوند .ضريب آلفاي
کرونباخمحاسبهشدهبرايمقایاساثربخاشیمدرساه




یافتهها
در بخش اول ،يافتههاي توصیفی مربوط به افراد
نمونهودربخشدوميافتههايمربوطبهفرضیاتارائه
میشود.






جدول0توزي فراوانیتحصیالتافرادنمونهرانشانمیدهد.
جدول .3توزي فراوانیتحصیالتافرادنمونه
تحصيالت

فراوانی

درصد

ديپلم

01

29/2

فو ديپلم

932

57/2

لیسانس

01

29/2

کل

981

933


دادههايجدول0نشانمیدهندکهتحصیالت01نفر
ازمعلمانموردماطالعه(29/2درصادتاعدادکال)در



سطحديپلم 932،نفر( 57/2درصدتعدادکل) درحد
فو ديپلمو 01نفر(29/2درصدتعداد کل)لیسانس
است.
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حیاتیوهمکاران01
( 53/5درصد) بین  99تا  23سال 11 ،نفر (20/1
درصد) بین 29تا 03سالو 2نفر( 9/9درصد)03
سالبهباالاست.


جدول 1توزي فراوانیسابقهيکاريمعلمانرانشان
میدهد.برطبقدادههايجدول ،1سابقهي کاري 15
نفرازمعلمان( 21/5درصد)بین9تا93سال10،نفر



جدول .4توزي فراوانیسابقهيکاريمعلمانموردمطالعه
سابقهي کاري

فراوانی

درصد

9تا93سال

15

21/5

99تا23سال

10

53/5

29تا03سال

11

20/1

09تا13سال

2

9/9

کل

981

933



جدول5ماتريسهمبستگیفرهنگسازمانیومؤلفههايآنرابااثربخشیمعلماننشانمیدهد.
جدول  .5ماتريسهمبستگیفرهنگسازمانیومؤلفههايآنبااثربخشیمعلمان
ردیف

متغير

ضریب

سطح معنیداري

همبستگی
9

فرهنگسازمانی

3/121

3/339

2

خالقیتونوآوري

3/121

3/339

0

رقابتجويی

3/222

3/339

1

توجهبهجزيیات

3/318

3/523

5

توجهبهنتايج

-3/337

3/121

2

توجهبهاعضايسازمان

3/223

3/339

7

توجهبهگروه

3/152

3/339

8

ثباتوپايداري

3/250

3/339

متغير مالک :اثربخشی معلم

همانطور که در جدول  5میتوان مشاهده کرد،
رابطهي ساده بین فرهنگ سازمانی و مؤلفههاي
خاالقیاتونوآوري،رقاباتجويای،تاوجاهبهاعضااي
سازمان ،توجه به گروه و ثبات و پايداري با اثربخشی
معلمدرسطح3.339معناداربهدستآمد.

بدين معنا که فرضیههاي  7 ،2 ،0 ،2 ،9و  8تأيید
شدند.اماادراينبینرابطهتوجهبهجزئیاتوتوجه
بهنتايجبااثربخشیمعنادارنشد.بنابراينفرضیههاي1
و5موردتأيیدواق نشدند.
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 05بررسیرابطهسادهوچندگانهفرهنگسازمانیو...

جدول2نتايجتحلیلهمبستگیچندگانهبهروشمرحلهايرانشانمیدهد.
جدول  .6تحلیلرگرسیونبهروشمرحلهاي
شاخصها
متغير مالک وپيشبين
ثابت

اثربخشی معلم

B

انحراف
معيار

(،)9117دنیسونومیشرا(،)9115وهارپروهمکاران
()9113همساناست.
R

ضریب تعيين
R2

t

سطح معنا
داري

9/19

3/955

توجهبهگروه 3/013

3/311

9/022

3/917

2/79

توجهبهگروه 3/257

3/35

5/99

3/339

3/281

3/321

1/12

3/339

ثابت
خالقیتو
نوآوري

نتايج جدول فو نشان میدهد که  29درصد از
رگرسیون اثربخشی معلم توسط توجه به گروه تعیین
میگردد .زمانی که خالقیت و نوآوري اضافه شود،
ضريب تعیین به  21درصد افزايش میيابد و قدرت
پیشبینیبهمیزان8درصدارتقاءمیيابد.درمجموع،
يافتههانشانمیدهد که توجهبهگروهقويترينپیش
بیناثربخشیمعلممحسوبمیشود؛بهطوريکه29
درصد از رگرسیون اثربخشی معلمان راهنمايی شهر
شوشراتبیینمیکند.
نتيجه گيري
هدفازانجامپژوهشحاضربررسیرابطهيساده
و چندگانه فرهنگ سازمانی و ابعاد آن با اثربخشی
معلمانبود.يافتههايپژوهشنشاندادکهازمیان1
فرضیه 7،فرضیهتايیدشد.درخصوصرابطهفرهنگ
سازمانی و اثربخشی معلمان میتوان گفت که بیشتر
پژوهشهايی که در اين زمینه انجام شده است به
بررسیرابطهفرهنگسازمانیواثربخشینیرويانسانی
وبهويژهاثربخشیمديراندرمدارسپرداختهاند .به
اين ترتیب اين نتیجه با نتايج پژوهشهاي شیرنز
( ،)2335رينالد و تدلی ( ،)2333bشیرنز و باسکر

3/152

3/502

3/238

3/287

92/00

3/339

2/19

3/339
3/339


اثربخشی افراد از مهمترين در اين مباح  ،عوامل
بسیاري به عنوان تعیین کنندههاي بهبود اثربخشی
کارکنانموردبح دراينمیانفرهنگيافضايحاکم
بر سازمان به عنوان يکی از عوامل اثر گذار که ديگر
عوامل تا حدود زيادي از آن تأثیر میپذيرند ،وزن
زيادي دارد .به لحاظ نظري هم بنا بر نظريه هرزبرگ
شرايطکاروارزشهايحاکمبرفضايکارمیتواندتا
حد زياديبررضايتش لیفردتأثیربگذاردورضايت
ش لیهمبهنوبهخودباعملکردکارکناندرمحیطکار
همبستگیبااليیدارد .وجودروحیهخالقیتونوآوري
در فضاي حاکم بر مدرسه میتواند در اثربخشی کار
معلمتأثیرمثبتداشتهباشد.اينيافتههمچنینبیانگر
ايناستکهمعلماندورهراهنمايیازت ییرونوآوري
استقبال میکنندواثراينرضايتخاطررابهصورت
بهبودعملکردخودنشاندادهاند.
سازمانهايامروزيدرمحیطیباعدماطمینانباالبه
فعالیتمیپرازندکهناشیازت ییراتسري درنیازها،
فرايندها ومشکالتجديداست .فعالیتتوأمبا کارايی
واثربخشینیازمند فرهنگیاستکهبتواندخودرابا
اينتحوالتدنیايجديدسازگارکرده ،بلکهپاازاين
فراترگذاشتهوبهايجادفرهنگسازمانیهمتگمارد
کهمروجنوآوريو خاالقایتدرساازماانباشاد ،تااز
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حیاتیوهمکاران02
ايان راه بتاواند باه چالشهاي محیطی فزاينده و در
حالت ییرپاسخدهد .تقاضايروزافزونبرايکیفیت
آموزشیازسويوالدينودانشآموزانازيكطرفو
تالشمدارسبرايکسبشهرتوبرتريدرمقايسهبا
مدارسديگر(اينرقابتبهطورخاصدربینمدارس
غیر انتفاعی و دولتی مشهود است) باع حاکم شدن
فضاي رقابتی بر بیشتر مدارس به ويژه مدارس
راهنمايی به واسطه نقش تعیین کننده اي که در
هدايتدانشآموزانبهسويرشتههايتحصیلیدارند،
شدهاست.قاعدتاًاولینعناصريکهدردرونمدارساز
اينفضايرقابتیتأثیرمیپذيرندمناب انسانیسازمان
به ويژه معلمان مدارس هستند .اين اثر در بهترين
حالتبهصورتاثربخشیتدريسنمايانمیشود.اين
يافتهپژوهشحاضربیانگرآن استکهمعلماننسبت
به رقابت جويی نگرش مثبت داشته و انگیزه توفیق
طلبی خود را در عملکرد باالي خود نشان دادهاند .به
لحاظ نظري در مدرسهاي که معلمان راج به
روشهايمختلفانجامکارفکر میکنند،عمیقادرگیر
فعالیتهايکاريخودمیشوندوبهجزئیاتانجامامور
خود توجه کافی دارند ،بايد شاهد اثر مثبت آن در
اثربخشیکارمعلمباشیم.درسازمانهايیکهکارکنان
تشويقمیشوندتادرانجامکارهارعايتدقتوکیفیت
را به جاي آورند و يا مبناي انجام کارها ارزشهاي
کیفی مانند مدل مديريت جام به عنوان ارزشهاي
بینادينانجامکارتوصیهورعايتمیشوداثربخشیو
عملکردکارکنانبهبودمیيابد.
 اگرچه فشار بیش از حد بر معلمان براي درگیر
شدندرکاروتوجهبیشازحدبهجزئیاتمیتوانداثر
عکس بر اثربخشی کارکنان داشته باشد .در پیشینه
مديريت و فرهنگ سازمانی و مهمترين عامل تعیین
کننده فرهنگ سازمانی يعنی رهبران و سبك رهبري
توجه به وظیفه و نقش يا نتیجه در سازمان از يك
طرفوتوجهبهکارمندوروحیاتواحساساتنیروي
انسانی از طرف ديگر همواره مورد بح و جدل بوده
است .در فرهنگهاي آمرانه معموال تالش میشود که
نقشوکاربههرقیمتیبهبهترينشکلممکنانجام

شود و اصوال احساسات نیروهاي انسانی خیلی در کار
دخالتدادهنمیشوند.
در فرهنگهاي سازمانی مشارکتی تالش میشود
تاکارباانعطافبیشتروهمنوابااحساساتانسانیودر
تعادل با روحیات کارکنان انجام شود .بنابراين تکیه
صِرفبربازدهنمیتواندمتضمناثربخشیمعلمباشد.از
سوي ديگر ،توجه به گروه و تشکیل گروههاي کاري
همواره در سازمانهاي مختلف از جمله آموزشی با
اهدافی چون ايجاد همدلی بیشتر در میان کارکنان،
يادگیري از همکاران و در نتیجه افزايش اثربخشی
سازمانی،احساسوحدتويکپارچگیاعضايسازمانو
در نهايت سپردن امور سازمان به دست خود اعضاي
سازمان در سازمانهاي داراي فرهنگ مشاکتی و
انعطافپذيرتشويقمیشود.
مؤلفهثباتوپايداريبهوضعیتیدرسازماناشاره
میکندکهدرآنسازمانسعیمیکندوضعیتموجود
راحفظکندودرهمانحالازطريقتوسعهحرفهاي
کارکنان و ايجاد ساختارهايی روشن براي هماهنگی
آسانتر در بین کارکنان سعی در انجام بهتر کار دارد.
هدف ثبات و پايداري کارايی و انجام درست کار و
انجامکاردرستاست .مدارسممکناستازبسیاري
جهات همانند هم باشند اما هر مدرسهاي فرهنگ و
فضاي خاص خودش را داراست .بدون فرهنگی که
يادگیريراازطريقتدريسمؤثر حمايتوپشتیبانی
میکندنمیتوانازتوانبالقوهآموزشیتجربهآموزشی
بهره برد .بنابراين ،مدارس موفق مدارسی هستند که
يك فرهنگ فنی مشترک شامل اهداف مشترک،
تخصص و روشهايی براي تجزيه وتحلیل و حل
مشکالتبرنامهدرسیومشکالتآموزشیايجادکرده-
اند.تمرکزبريادگیري،تحقیق،وفعالیتهايفکريو
نیز جسارت براي انجام فعالیتهاي ابتکاري برخی از
جنبههاي فرهنگ مدرسه هستند که میتواند بر
اثربخشی معلم تأثیر بگذارد .به لحاظ نظري فرهنگ
سازمانیمقولهايوابستهبهزمینهاجتماعیاست کهاز
فرهنگ ملی ،فرهنگ منطقهاي و اوضاع اقتصادي و...
تأثیر می پذيرد که به وجاود آورنده پیش فرضهاي
سازمانیمیباشد.
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يافتههاي اين پژوهش حاکی از اين است که فرهنگ
سازمانیوبیشترابعادآن(خالقیتونوآوري،توجهبه
گروه،توجهبهاعضايسازمان،رقابتجويی،وثباتو
پايداري)بااثربخشیمعلمرابطهدارد.يافتههاهمچنین
نشانداد کهتوجهبهگروهمهمترينپیشبینیکننده
اثربخشیمعلمازبینابعادسازماناست.
دلیلايننگرشمعلمانممکناستاينامرباشد
که شهر شوش از يك بافت قبیلهاي و طايفهاي
برخورداراستوپیوندهايگروهیدر بافتاجتماعیو
دربینافرادبسیارقوياست.ازنظرمعلماناينويژگی
فرهنگسازمانیبیشترينتأثیر رابراثربخشیکارآنان
دارد که خود میتواند ناشی از اثري باشد که فرهنگ
ملیبرفرهنگمدرسهگذاشتهاست.بنابراينوباتوجه
با يافتههاي پژوهش حاضر ،اقدام به تشکیل گروههاي
کاريوانجامکارهاازطريقگروهیوتشکیلگروههاي

کاري در جاي مناسب در سازمانهاي آموزشی امري
مثبتبهنظرمیرسد.همچنینبايدترتیبیاتخاذشود
که فرصتهاي مشارکت اعضاي سازمان در تصمیمات
گروهی و تصمیم گیريهاي مربوط به خودشان در
اختیارهمهافرادقرارگیرد.ازديگرموارديکهمیتوان
موردتاکیدقراردادايناستکهبايدروحخالقیتو
نوآوري برجزئیترينامورسازمانهايآموزشیحاکم
شود .اين کار را میتوان از طريق استخدام نیروهاي
جوانومبتکروعالقهمندبهنوآوريدرسازمانانجام
داد .درمجموعاينيافتههارامیتواناينگونهخالصه
کرد که حاکمیت روح خالقیت و نوآوري و توجه به
همکاريومشارکتدرامورمربوطبهمدرسهمیتواند
بر اثربخشی معلم و درنهايت موفقیت کل سازمان
تأثیرگذارباشد
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Abstract: The aim of this study was to investigate the simple and multiple
relationships of organizational culture and its components (creativity and innovation,
competitiveness, attention to group, attention to organization members, attention to
details, attention to output, stability) with teacher efficiency in guidance schools of
Shoosh. This study was conducted based on correlation design. Hence, 184 teachers
(men and women) were chosen by stratified random sampling method. Two
researcher-made questionnaires were used to gather the data which include
organizational culture questionnaire (based on Robbins and Denison’s Model) and
teacher efficiency questionnaire. The results showed that there was an overall
relationship between organizational culture and teacher efficiency. Furthermore, there
were positive relationships between all components of organizational culture except
attention to details and attention to output components wit teacher efficiency. In
addition, attention to group, creativity and innovation components were the best
predictors of teacher efficiency, respectively.
Key words: organizational culture, teacher efficacy, creativity, innovation, guidance
schools.
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