
Journal of School Administration  پژوهشی مدیریت مدرسهدوفصلنامه علمی 

Vol 5, No 2, Autumn & Winter 2017  6931پاییز و زمستان  –شماره دوم  –دوره پنجم 

 

 ای ابعاد و عوامل مؤثر بر رفتار سازمانی معلمان مدارس شیرازتحلیل مقایسه

 3و زهرا نجفی 2، الهام راضی*1جعفر ترک زاده

  11/09/1391دریافت مقاله:

 18/11/1391مقاله:پذیرش 
 Received: 02/12/2017 

Accepted: 07/02/2018 

 

ای ابعاد و عوامل مؤثر بر رفتار سازمانی معلمان مدارس شیراز بود. هدف از انجام این پژوهش، تحلیل مقایسه  :چکیده
 236پیمایشی  است. جامعه آماری پژوهش شامل  -پژوهش حاضر از نظر طرح، کاربردی و از نظر روش، توصیفی 

مدرسه انتخاب  95ای، گیری خوشهباشد که با استفاده از روش نمونهمدرسه ابتدایی نواحی چهارگانه شهر شیراز می
( استفاده شد که پس از بررسی روایی و 6102هراتی )زاده و دهقانها، از مقیاس ترکآوری دادهشدند. برای جمع

نسخه گردآوری شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بعد غالب رفتار سازمانی معلمان  231ن، توزیع وپایایی آ
باشد. از سوی دیگر اگرچه عامل غالبی در رفتار سازمانی معلمان یافت نشد اما نتایج آزمون فریدمن بعد فردی می

ویت ترین رتبه اولرتبه اولویت و عامل سیاست دارای کمنشان داد که از دیدگاه معلمان عامل توانایی دارای بیشترین 
شناختی جنسیت و وضعیت استخدامی تفاوت های جمعیتتنها با ویژگی عالوه عوامل رفتار سازمانیهباشد. بمی

و  شناختیهای جمعیتمعناداری را نشان دادند؛ این در حالی است که بین ابعاد رفتار سازمانی با هیچ یک از ویژگی
ای هشناختی مورد مطالعه تفاوت معناداری یافت نشد. یافتههای جمعیتن عوامل رفتار سازمانی نیز با سایر ویژگیبی

حاصل از این پژوهش ضمن کمک به معلمان جهت کسب بینش و آگاهی بیشتر نسبت به عوامل تأثیرگذار بر رفتار 
علیم منظور اثربخشی بیشتر عملکرد نظام ترساند تا بهری میرا یاوتربیت تعلیمریزان نظام آنها، سیاستگذاران و برنامه
شناختی که دارای های جمعیتهای خود رفتار سازمانی معلمان و ابعاد، عوامل و ویژگیو تربیت، در سیاستگذاری

 باشند را مورد توجه جدی قرار دهند. اثرگذاری بیشتر بر کیفیت عملکرد آنها می
 سازمانی، معلمان، مدرسه، آموزش و پرورش.رفتار کلید واژگان: 

A comparative analysis of dimensions and factors affecting Shiraz school 
teachers’ organizational behavior 
Torkzadeh, J.1*, Razi, E.2 and Najafi, Z.3 

Abstract: This study aimed to analyze comparatively dimensions and factors affecting Shiraz 
school teachers’ organizational behavior. The present study is practical in design, and 
methodically is descriptive-survey. Research population included 632 elementary schools in the 
four districts of Shiraz that 59 schools were selected by multistage cluster sampling. The data 
were collected using Torkzadeh and Dehghan Harati’s scale (2016) which were distributed and 
collected 630 copies after calculating their reliability and validity.The results of this research 
showed that the dominant dimension of teachers’ organizational behavior is the individual 
dimension.On the other hand, although there was no dominant factor in the teachers’ 
organizational behavior, the results of Friedman test indicated that from theteachers’ perspective, 
the ability factor has the highest priority rank and the policy factor has the lowest priority rank.In 
addition, organizational behavior factors showed a significant difference only with the 
demographic characteristics of the genderand employment status. However, there was no 
significant difference between the dimensions of organizational behavior with any of the 
demographic characteristics and between organizational behavior factors with other demographic 
characteristics. The findings of this research, not only help teachers to gain more insight and 
knowledge about the important factors affecting their behavior, but also help decision makers 
and planners of the education system to improve the effectiveness of education system 
performance, in their policies pay more attention to the teacher's organizational behavior and 
dimensions, demographic factors and characteristics that have more impact on their quality of 
performance. 
Keywords: Organizational Behavior, Teachers, School, Education 

 دانشیار بخش مدیریت آموزشی دانشگاه شیراز .0

 بخش مدیریت آموزشی دانشگاه شیراز .6

 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه شیراز .3
 :djt2891@gmail.com Email                                                                                                                          مسئول: نویسنده

 23-54صفحات: 



 ...ای ابعاد و عوامل مؤثر بر رفتار سازمانیتحلیل مقایسه ◄62

 مقدمه

به وتربیت تعلیمآن کشور بستگی دارد، زیرا وتربیت تعلیمطور مستقیم به ای بههر جامعه ةتوسع

کند و بینی جوامع و رشد جامعه مدنی کمک میدهی جهانکیفیت زندگی، شکلارتقای سطح 

 (.0352 گردد )مرزوقی، حیدری و کشاورزی،منجر به توسعه قابل قبول، پایدار و فراگیر جوامع می

تواند این نهاد را در راه تحقق اهدافش یاری نموده، آن را به ترین عنصری که میبی تردید مهم

برساند و رشد، پیشرفت و سربلندی جامعه را تضمین نماید، معلمان هستند  سر منزل مقصود

های آموزشی و تربیتی، نقش بسیار مهمی (. عملکرد معلمان در حوزه0351زاده و زینعلی، )ترک

کند )مسرور، ای ایفا میهای گرانقدر هر جامعهعنوان سرمایهآموزان بهرا در رشد و پرورش دانش

رو توجه به عوامل اثرگذار بر بهبود کیفیت عملکرد معلمان به منظور تسریع (. از این0352

 یابد. ضرورت میوتربیت تعلیمهای نظام بخشیدن و تسهیل دستیابی به اهداف و آرمان

باشد. رفتار می 0رسان جهت بهبود عملکرد معلمان، دانش رفتار سازمانیهای یاریجمله حوزهاز    

 سازمانی مورد ها و ساختار را بر رفتار دروناتی است که اثرگذاری افراد، گروهسازمانی، حوزه مطالع

 گیردکار میها بهبررسی قرار داده و دانش نشأت گرفته از آن را برای بهبود اثربخشی سازمان

ها جهت دستیابی به عملکرد اثربخش، الزم است که به رو، سازماناز این (.6102، 6)رابینز و جاج

(. 6109هراتی، زاده و دهقانای داشته باشند )ترکمطالعه و فهم رفتار اعضای خود توجه ویژه

دلیل رسالت و جایگاه آن در جامعه اهمیت بیشتری توجه به این مهم در آموزش و پرورش به

های بزرگ مانند آموزش و پرورش، بوروکراسی، بر این باورند که سازمان 3یابد. وتن و کمرونمی

نین کنند؛ در چگیری را سرکوب میپذیری را تشویق و ابتکار و قدرت تصمیمبستگی و اطاعتوا

 شرایطی اشاعه الگوهای رفتاری مثبت به منظور توانمندسازی معلمان امری ضروری است

ایجاد و گسترش چنین الگوهایی مستلزم شناخت دقیق و  (.0353الدینی و محمدجانی، )شمس

باشد. برای این منظور الزم است ضمن بررسی رفتار معلمان زمانی معلمان میجانبه رفتار سا همه

در سه سطح فردی، گروهی و سازمانی عوامل دخیل و اثرگذار در هر بعد نیز مورد تحلیل و بررسی 

ای از رفتار سازمانی های بسیار موجود تنها به بررسی جنبهقرار گیرد. شایان ذکر است پژوهش

اند حال ضرورت و اهمیت تقویت آن جنبه خاص در محیط کاری تأکید داشته اکتفا کرده و به

منظور پاسخگویی و مقابله با تغییرات پربعد و پیچیده محیط کنونی، برخورداری از نگاهی که بهآن

(. زیرا چنین 6102زاده و دهقان هراتی، )ترک نگر بسیار حیاتی استجانبهمند و همهنظام

ف هایی که نقش بیشتری در تضعیگردد تا با شناسایی مؤلفهرفتار، موجب می رویکردی به مطالعه

                                                           
1. Organizational Behavior 

2. Robbins & Judge 

3. Whetten & Cameron 
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ل تر از پتانسیو یا تقویت رفتار مطلوب معلمان دارند، تصمیمات راهبردی جهت استفاده بهینه

های هریک از ابعاد و عوامل مذکور و ارتباط پویای میان آنها در راستای محقق ساختن رسالت

 اتخاذ نمود.وتربیت تعلیمنظام 

و یت وتربتعلیمنظر به آنچه گفته شد، با توجه به جایگاه ارزشمند و اثرگذار معلمان در نظام    

نقش کلیدی دانش رفتار سازمانی در بهبود مدیریت عملکرد معلمان در راستای اثربخشی نهاد 

است تا به  (، در این پژوهش تالش شده6112، 6رامرال ؛6103، 0)آیدم و کاما تعلیم و تربیت

ای ابعاد و عوامل مؤثر بر رفتار سازمانی در سه بعد فردی، گروهی و سازمانی پرداخته تحلیل مقایسه

سانی وری نیروی اندلیل اهمیت این دانش در افزایش کیفیت و بهبود بهرهشود. شایان ذکر است به

این حوزه صورت گرفته  های بسیاری درترین سرمایه آن، مطالعات و پژوهشعنوان مهمسازمان به

ای و با نگاهی جامع به بررسی صورت مقایسهاست اما در جستجوی نگارندگان، پژوهشی که به

های حاصل از این پژوهش ابعاد و عوامل مؤثر بر رفتار معلمان پرداخته باشد، یافت نشد. یافته

نان رفتار آ ضمن کمک به معلمان جهت کسب بینش و آگاهی بیشتر نسبت به عوامل مهمی که

ا رساند ترا یاری میوتربیت تعلیمگیران نظام والن و تصمیمؤدهد، مسرا تحت تأثیر قرار می

های گذاریمنظور دستیابی به اثربخشی و کارآمدی بیشتر جریان تعلیم و تربیت، در سیاستبه

ها عملکرد آن خود رفتار سازمانی معلمان و ابعاد و عواملی که دارای اثرگذاری بیشتر بر کیفیت

باشند را مورد توجه جدی قرار دهند. برای این منظور، پژوهش پیش رو در پی پاسخ به می
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 پیشینه پژوهش

شکل گرفت، متشکل از علوم  0521عنوان یک رشته علمی که از نیمه دوم دهه رفتار سازمانی به

 شناسی، علومشناسی اجتماعی، انسانشناسی، جامعهرفتاری مختلف از جمله روانشناسی، جامعه
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توان حوزه مطالعاتی رو رفتار سازمانی را می(. از این6103، 0باشد )ایوانکوادی و سیاسی میاقتص

ای دانست که در جستجوی فهم رفتار و فرایندهای فردی، گروهی و سازمانی در درون چندرشته

سازمان است و از آن در راستای درک بهتر عملکرد افراد و مدیریت آنها در محیط کار استفاده 

(، رفتار سازمانی را 6100)3(. در نگاهی جامع و ساده نیز لوتانز6112، 6)ریتنر و کینیکی شودمی

بینی و مدیریت رفتار انسانی در سامان تعریف کرده است. با وجود تعاریف مختلف ارائه درک، پیش

ان سنظران، اغلب متخصصان و پژوهشگران، رفتار سازمانی را مطالعه رفتار انشده از سوی صاحب

ها، مطالعه رفتار افراد در رویارویی با سازمان و در نهایت مطالعه خود سازمان تعریف در سازمان

 ،2؛ آزبورن، هانت و جاچ6103، 9؛ نلسون و کوئیک6101، 2؛ مولینز6102اند )رابینز و جاج، کرده

6116.) 

لنگرهای تحت عنوان  ای از باورها یا ساختارهای دانشیمتخصصان رفتار سازمانی بر مجموعه    
متکی هستند که شیوه اندیشیدن آنها به سازمان و مطالعه آنها را تحت  2مفهومی رفتار سازمانی

ای بودن، پژوهش های مذکور عبارتند از چندرشته(. مشخصه6102، 2دهد )تاکرتأثیر قرار می

(. 6113، 5وانکلینوهای باز و تحلیل چند سطحی )مکشان و مند، اقتضایی بودن، سیستمنظام

ور ها به منظای بودن آن است که رفتار سازمانی الزم است از دانش دیگر رشتهمنظور از چند رشته

(. 0552، 01های پژوهشی حوزه خود نباشد )زالدبهبود و توسعه خود بهره برد و تنها متکی بر یافته

 های علمی متکیزمانی بر روشله اشاره دارد که پژوهشگران رفتار ساأمند به این مسپژوهش نظام

، 00بینی استوار هستند )فورهامهستند که سوگیری و تحریف را به حداقل رسانده و بر منطق و واقع

 های(.  اقتضایی بودن رفتار سازمانی نیز بدین معناست که یک اقدام خاص در موقعیت6119

وان تحل منفرد را نمیتی یک راهعبارتواند پیامدهای متفاوتی به همراه داشته باشد؛ بهمختلف می

خوبی تحلیل شود تا مطابق با شرایط ها تجویز نمود و ضروری است موقعیت بهبرای تمامی موقعت

(. از سوی دیگر، مشخصه 6112، 06منحصر به فرد آن بهترین راهبرد انتخاب شود )گرینبرگ و بارن
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نگرد که  در تعامل فعال با محیط های باز میها را به مثابه سیستمهای باز، سازمانسیستم

ها به منظورحفظ حیات و پایداری خود مستلزم گرفتن منبع از محیط باشند. به عبارتی، سازمانمی

، 0)هوی و میسکل هستند و در مقابل از طریق ارائه بازخورد به محیط بر آن اثرگذار خواهند بود

ستگی دارد که چقدر خوب بتواند (. بر این اساس موقعیت یک سازمان بسیار بر این ب6103

ای عرضه کند که در تناسب گونهتغییرات محیط اطراف خود را دریابد و الگوهای رفتاری خود را به

(.  در نهایت، منظور از تحلیل چند سطحی 6100، 6تر با محیط باشد )کوک و هانسکرهرچه تمام

زمانی مورد تحلیل و بررسی قرار آن است که رفتار سازمانی در سطوح مختلف فردی، گروهی و سا

 ودشمنظور دستیابی به اثربخشی بیشتر سازمان بهره گرفته میگیرد که از دانش حاصل از آن بهمی

 (. 6112جانز و ساکس، )

اشد بالزم به ذکر است، رفتار سازمانی دانشی توصیفی می سطوح تحلیل رفتار سازمانیدر بیان     

های رفتار و عوامل مؤثر بر آن اکتفا کرده نیز به بیان توصیفی مؤلفهو منابع موجود در این حوزه 

مورد پژوهش خود  ةو شاید تنها مطالب را در قالب رویکرد عملکردی و کاربردی مرتبط با حوز

های ذکر شده در این حوزه دارای نقاط مشترک بندیرو اغلب دستهشرح و بسط داده باشند. از این

(، رفتار سازمانی را متشکل از سه سطح کالن، میانه و 6101) 3و هالنبکبسیاری هستند. واگنر 

ی، شناساند. به زعم آنان سطح کالن به بعد سازمانی رفتار اشاره دارد که علوم جامعهخرد دانسته

گیرد؛ سطح میانه، به بعد گروهی اشاره داشته و شناسی و اقتصاد را در بر میعلوم سیاسی، انسان

باشد و در نهایت سطح خرد، بعد شناسی میشناسی اجتماعی و جامعهتباطات، روانشامل علوم ار

فردی است که مشتمل بر علوم روانشناسی تجربی، روانشناسی بالینی و روانشناسی صنعتی 

( نیز رفتار سازمانی را در سه سطح فردی، 6100(.  لوتانز )30: 6101باشد )واگنر و هالنبک، می

 محیطی مورد مطالعه و بررسی قرار داده است.گروهی، سازمانی و 
رفتار سازمانی به سه سطح فردی،گروهی و سازمانی تقسیم شده بندی، ترین طبقهدر مرسوم    

ا، ههای بیوگرافیک، شخصیت، هوش، تواناییبعد فردی شامل ویژگی(.6102است )رابینز و جاج، 

های گروه، رهبری، بعد گروهی شامل ویژگی ها، ادراک، یادگیری و انگیزش؛نظام اعتقادی، نگرش

ارتباطات، قدرت، سیاست، تعارض و سرمایه اجتماعی و در نهایت بعد سازمانی شامل استراتژی، 

؛ واگنر و 6102)رابینز و جاج ،د باشساختار، تکنولوژی، طراحی کار، فرهنگ، جو و محیط می

                                                           
1. Hoy& Miskel 

2. Cook &Hunsaker 

3. Wagner & Hollenbeck 
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هر یک از موارد (.6102هراتی، قانزاده و ده؛ ترک6101، 0؛ مورهد و گریفین6101هالنبک ،

 اند.طور موجز بیان شده( به0مذکور در جدول )

 
 های رفتار سازمانیابعاد و مؤلفه(: 1) جدول

 تعاریف مؤلفه/عوامل ابعاد

 

 

 

 

 

 فردی

های ویژگی

 بیوگرافیک

(، 6115هایی از قبیل سن، جنسیت، وضعیت تأهل )رابینز و جاج، شامل ویژگی

 (.6116، 6باشد )رالینسون و برادفیلداستخدامی و خاستگاه اجتماعی میوضعیت 

 شخصیت

توانایی تفکر انتزاعی، آموختن از تجارب، حل مشکالت از طریق بینش، پذیرش 

ها در راستای دستیابی به های جدید، تمرکز و پافشاری بر کاربرد مهارتموقعیت

 (.6100، 3یانگ، استرنبرگ و کافمناهداف )دی

 هوش
ها و ای از وظایف یا کارها با استفاده از مهارتتوانایی شخص در انجام مجموعه

 (.6102های ذهنی، فیزیکی و تفکر متناسب با شغل فرد)رابینز و جاج، توانایی

 توانایی

؛ 6112، 2هایی )اسکالتز و اسکالتزنظیر از ویژگیای منحصر به فرد و بیمجموعه

های ( که ممکن است در پاسخ به موقعیت6119، 2باس ؛ الرسن و6112، 9مایر

 (6112مختلف تغییر یابند )اسکالتز و اسکالتز، 

 نظام اعتقادی
عنوان مبنایی برای ارزیابی امور ها بهها و ارزشبینیها، جهانترکیبی از ایدئولوژی

 (.6113؛ پرهیزگار، 6112، 01؛ وچسلر6113، 5؛ واش6110، 2؛ رتز0521، 2)راس

 نگرش
دهد که واکنش تفاسیر مطلوب یا نامطلوب از محیط که به افراد این امکان را می

 (.6115مثبت یا منفی را داشته باشند )رابینز، 

 ادراک

وسیله آن محرک محیطی را مشخص ساخته همجموعه فرایندهایی که یک شخص ب

؛ مورهد و 6112جاج، ؛ رابینز و 0556کند )لوتانز، و آنها را سازماندهی و تفسیر می

 (.6101گریفین، 

 یادگیری
تغییر در دانش، نگرش یا رفتار که ناشی از تجربه فرد در طول ارتباط متقالبل وی 

 (.6103؛ هوی و میسکل، 6116، 00باشد )هیلبا محیط می

                                                           
1. Moorhead& Griffin 

2. Rollinson & Broadfield 

3. DeYoung, Sternberg , Kaufman 

4. Schultz And Schultz 

5. Meyer 

6. Larsen & Buss 

7. Ross 

8. Retz 

9. Walsh 

10. Wechsler 

11. Hill 
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 انگیزش
( که رفتار را تحریک، هدایت 6100، 6؛ الی6101و همکاران،  0حالت درونی ) گای

 (.6103هوی و میسکل، کند )میو حفظ 

 

 

 

 

 

 

 گروهی

های ویژگی

 گروه

دهد و سهم رفتار فردی و عملکرد گروه در هایی که رفتار اعضا را شکل میویژگی

 (.6115و  6112سازد )رابینز و جاج، بینی میآینده را قابل پیش

 رهبری
ینز ای از اهداف )رابتوانایی تأثیر بر یک فرد یا گروه در راستای دستیابی به مجموعه

 (.6116؛ مولینز، 6112و جاج، 

 ارتباطات

 

های ها و پیامها و سازمان با استفاده از نشانهفرایندی که بوسیله آن افراد، گروه

گردند و های رسمی و غیر رسمی با یکدیگر مرتبط و متصل میکالمی در زمینه

؛ مک کراسکی و مک 0556، 3رابطه معناداری بین آنان شکل خواهد گرفت )لوتانز

 (.6106، 9؛ لوننبرگ و ارنستین6119، 2کراسکی

 قدرت
و  های سازمانی )تولبرتگیری مشارکتی و فعالیتتوانایی نفوذ در فرایند تصمیم

 (.6115، 2هال

 سیاست

منظور ایجاد یا افزایش های بیرون از نقش رسمی اعضا بهای از فعالیتمجموعه

؛ رابینز و 0529، 2دیگر منابع درون سازمانی )گری و آریساستفاده از قدرت و 

 (.6103؛ هوی و میسکل، 6112جاج، 

 تعارض

هایی که به فرد یا گروه های مخالف در میان گروهناسازگاری درک شده یا دیدگاه

عنوان موانع بالقوه تحقق اهداف هها را بدهد تا  فرد دیگر افراد و گروهاجازه می

 (.6112؛ رضائیان، 6100، 2)ویلیامزخویش ببیند 

سرمایه 

 اجتماعی

ها و اعتماد اجتماعی موجود در یک سیستم ای از هنجارها، شبکهمجموعه

 (.6112، 01؛ شولر6110، 5)وولکاک

 

 سازمانی

 

 

 

 استراتژی

ترسیم اقدامات احتیاطی و اقدامات الزم  جهت دستیابی به اهداف اساسی سازمان 

تعیین اهداف، پذیرش رویه ها و تخصیص منابع را ترسیم کنید )رابینز،  از طریق

6110.) 

 ساختار
منظور ها بین افراد با مشاغل گوناگون  و سازمان بهالگوی رسمی روابط و همکاری

های ولیتؤها و مرزهای مسدرستیابی به اهداف سازمانی و شناسایی محدودیت

                                                           
1. Guey 

2. Lai 

3. Luthans 

4. Mac Crosky and Mac Crosky 

5. Lunenburg and Ornstein 

6. Tolbert and Hall 

7. Gary and Ariss 

8. Williams 

9. WoolCock 

10. Schuler 
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 سازمانی

، 6116، 6؛ مولینز6110و همکاران،  0)بارتول فردی و گروهی در استفاده از منابع

 (.6103؛ هوی و میسکل، 6106، 3جانز

 تکنولوژی

افزار، کاربرد ذهن، منابع انسانی و سازماندهی و افزار، نرمای از سختترکیب پیچیده

های وسیله این قابلیت انسانی که ورودیه( ب0555مدیریت در سازمان )جعفر نژاد، 

 (.0551کند )دفت، بروندادهایی خاص تبدیل میسازمانی را به 

 طراحی کار

منظور رفع نیازهای فردی و ها و روابط شغلی بهساخت محتوای تخصصی، روش

اجتماعی )انجمن بازرگانی انگلستان( ازجمله ایجاد حس مسئولیت نسب به 

اکمن پیامدهای امور، ایجاد مشاغل معنادار و خلق دانش از طریق نتایج اقدامات )ه

 (.0521، 2و الدمن

 فرهنگ

سیستمی از ادراکات مشترک اعضای سازمانی نسبت به سازمان که موجب تمایز 

، 2؛ لوننبرگ و آرنستین6112، 0551، 9گردد )شاینها میسازمان از دیگر سازمان

 (.6101، 2؛ دسن و کالتیر6106

 جو

( و کیفیت نسبتاً 6103های درونی سازمانی )هوی و میسکل، ای از ویژگیمجموعه

( که رفتار اعضای سازمانی را تحت تأثیر 6112، 2پایدار محیط سازمانی )اسپیرول

 سازد.قرار داده و احساسات آنها نسبت به سازمان را مشخص می

 محیط

مجموعه عواملی که با سیستم هدف همراه بوده و بر هدف و عملکرد سیستم مؤثر 

زاده، ؛ ترک0551؛ رابینز، 6110رآنها دارد )دفت، بوده اما سیستم کنترل اندکی ب

0322.) 

 

منظور دستیابی به اهداف عنوان نیرو محرکه و عنصر اساسی آن، بهها بهدر هر سازمانی انسان    

دهند. پژوهشگران حوزه رفتار سازمانی، فردی و سازمانی مجموعه رفتارهایی را از خود بروز می

مجموعه رفتارهای افراد را با توجه به تبعیت آگاهانه یا نا آگاهانه از برخی اصول و مبانی در زیر 

های مذکور در بررسی و واکاوری اند. آگاهی از مدلتعریف کرده های رفتار سازمانیمدلمجموعه 

ت تواند بسیار ثمربخش باشد. مرور ادبیالی سازمان میتر عملکرد افراد و به تبع آن عملکرد کدقیق

                                                           
1. Bartol 

2. Mullins 

3. Jones 

4. Hackman & Oldham 

5. Schein 

6. Lunenburg and Ornstein 

7. Desson & Clouthier 

8. Spirol 
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( 6باشد که در جدول )مدل در حیطه رفتار سازمانی می 9پژوهشی این حوزه بیانگر وجود 

 ( بیان شده است. 6102) 0های اساسی هر مدل به نقل از ویبومؤلفه

 
 (2012های رفتار سازمانی )ویبو، عناصر اساسی مدل  (:2) جدول

 مولفه ردیف
مدل 

 6خودکامگی
 2مدل سیستمی 9مدل تیمی 2مدل حمایتی 3مدل نگهبان

 مشارکت رهبری منبع اقتصادی قدرت مبنای مدل 0
اعتماد، اجتماع، 

 فهم

6 
جهت گیری 

 مدیریتی
 کارتیمی حمایت پول اقتدار

شفقت و 

 دلسوزی

3 
گیری جهت

 کارکنان
 پاسخگو عملکرد مفعت امنیتی اطاعت

مالکیت 

 روانشناختی

2 

نتیجه 

روانشناختی 

 کارکنان

وابستگی به 

 رئیس

وابستگی به 

 سازمان

وابستگی به 

 شریک

وابستگی به 

 خود انضباطی
 خودانگیزشی

9 
برآوردن نیاز 

 کارکنان
 طیف گسترده تحقق بخشی شناخت وضعیت امنیت امرار معاش

 حداقل نتایج عملکرد 2
مشارکت 

 منفعاالنه

محرک های 

 بیدار

اشتیاق 

 متعادل

شور و شوق، 

 تعهد به هداف

 

های منحصر به فرد خود ( نشان داده شده است، هر مدل مشخصه6گونه که در جدول )همان    

گیرند را دارد. بر این اساس با توجه به اهداف عملکردی که افراد در محیط کاری در پیش می

سازی های رفتاری در پیادهرو، شناخت هدفگردد. از اینهای فوق متفاوت میکاربرد هریک از مدل

 باشد. الگوهای رفتاری حائز اهمیت می

تعاریف مختلف ارائه شده پیرامون دانش رفتار سازمانی به مدیریت رفتار افراد جهت بهبود     

ه تر سطور خاصهنوان هدف کلی رفتار سازمانی اشاره داشتند اما بعملکرد و اثربخشی سازمانی 

بینی اثربخش، تولید توان برای این دانش رفتاری برشمرد که عبارتند از پیشرا می هدف عمده

                                                           
1.  Wibowo 

2. Autocracy Model 

3. Custodial Model 

4. Supportive Model 

5. Collegial Model  

6. System Model 
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بینی اثربخش (. پیش6103)ایوانکو،  دانش و افزایش بینش و در نهایت کاربرد دانش تولید شده

نی رفتار بیپیوندد و پیشدر واقع به تبیین و مدیریت رفتاری اشاره دارد که در سازمان به وقوع می

تولید دانش و افزایش بینش نیزبه  (.6112، 0یگران و وقایع آینده را به همراه دارد )جانز و ساکسد

عنوان هدف ها بر افراد و افراد بر سازمان اشاره دارند و در نهایت کاربرد دانش بهاثرگذاری سازمان

ارد  کاری لحاظ دنهایی، کاربرد دانش تولید شده در بهبود کارکردهای سازمانی و کیفیت زندگی 

 (.6110؛ کوک و هانسکر، 6112)گرینبرگ و بارون، 

های بسیاری در حوزه رفتار سازمانی صورت پذیرفته است اما پژوهشی که با رویکردی پژوهش    

ه باشد. بنگرانه ابعاد و عوامل رفتار سازمانی را مد نظر قرار داده باشد بسیار اندک میجامع و کل

های موجود تنها به بررسی اختصاصی یک یا چند عامل تأثیرگذار در کیفیت پژوهشعبارتی، اغلب 

 "تأثیر زمینه بر رفتار سازمانی"در پژوهشی تحت عنوان (6112)6اند. جانزرفتار سازمانی پرداخته

های موقعیتی تعریف کرده است که وقوع و معنای رفتار ها و محدودیتعنوان فرصتزمینه را به

رفتار سازمانی  "(6112)3دهد. در پژوهشی دیگر، اسکالزا و آلفردتحت تأثیر قرار می سازمانی را

را مورد بحث و  "در کالس: یادگیری تجربی و پروژه محور در برنامه درسی مدیریت ساخت و ساز

بررسی قرار داده است. در این پژوهش وی اساس رفتار سازمانی در کالس و تفاوت آن با دیگر 

رسمی را مورد تحلیل قرار داده است. بعالوه وی پارامترهای یادگیری مانند شخصیت های سازمان

دهد که های گروهی را مورد توجه قرار داده و نشان میها و نحوه مواجه افراد با پویاییافراد، ارزش

أثر های تیمی را متتواند عملکرد کار تیمی از جمله ارتباطات و پویاییچگونه زمینه فرهنگی می

رفتار سازمانی مثبت:  کارمندان  "( نیز در در پژوهش خود با عنوان 6112)2سازد. باکر و اسکافلی

ای که به ساخت عنوان مؤلفهرفتار سازمانی مثبت را به  "متعهد در سازمان در حال شکوفایی

ردد گدر سازمان منجر میها، حالت و رفتار مثبت کارکنان تئوری، پژوهش و کار اثربخش و ویژگی

عالوه آنها تا حدودی چگونگی متعهد بودن کارکنان در چنین محیطی را شرح هاشاره دارند. ب

رفتار سازمانی معلمان "( در پژوهش خود با عنوان 6115)9دهند. از سوی دیگر، هانینگ و اورتمی

ارس خصوصی جو نشان دادند که در مدارس دولتی به نسبت مد  "در مدرس دولتی و خصوصی

ر تحمایتی کمتر، نگرش برنامه درسی محور پایین تر و همچنین حس همانندبینی نیز پایین

ای ههای معلم، بخش انضباطی و ویژگیها نشانگر تأثیر معنادار ویژگیعالوه یافتههباشد. بمی

(، در 6103) همبستگی بر رفتار سازمانی معلمان بود. در نهایت، اوچندو، آنیجوبی آیدم و کاما

                                                           
1. Johns & Saks 

2. Johns  

3. Scalza& Alfred  

4. Bakker & Schaufeli 

5. Honingh & Oort 
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د به این نتیجه دست یافتن "رفتار سازمانی و عملکرد معلمان ایالت کراس ریور نیجریه "بررسی

کرد گیری با عملکه ارتباط مثبتی میان رفتار سازمانی  به لحاظ انگیزش، ارتباطات و تصمیم

ثر و های انگیزشی مناسب، ارتباطات مؤمعلمان وجود دارد. در این راستا اتخاذ استراتژی

تواند جهت افزایش عملکرد معلمان در راستای دستیابی به گیری خوب میرویکردهای تصمیم

 اهداف آموزشی اثربخش باشد.
 

 پژوهش روش

از آنجایی که این پژوهش به بررسی ابعاد و عوامل مؤثر بر رفتار سازمانی معلمان پرداخته است، 

آوری صورت میدانی و در مدارس جمعها بهدادهکه دلیل آنباشد و بهاز نظر طرح، کاربردی می

منظور تجزیه و تحلیل اطالعات، از باشد. بهپیمایشی می –شده است، روش پژوهش، توصیفی 

 بندی اهمیت ابعاد وهای مکرر برای مقایسه میانگین و اولویتگیریآزمون تحلیل واریانس اندازه

ت منظور مقایسه میانگین اهمیواریانس ترکیبی به عوامل رفتار سازمانی معلمان و از آزمون تحلیل

شناختی مختلف استفاده شده است. های جمعیتابعاد و عوامل رفتار سازمانی براساس ویژگی

همچنین جهت مقایسه رتبه میانگین عوامل رفتار سازمانی معلمان براساس جنسیت و وضعیت 

امعه ج والیس مورد استفاده قرار گرفت. ترتیب آزمون مان ویتنی یو و کراسکالاستخدامی نیز به

مدرسه ابتدایی موجود در نواحی چهارگانه شهر شیراز است که با  236آماری پژوهش شامل 

مقیاس قابل  231مدرسه انتخاب شد که از مجموع آنها  95ای از بین آنها، استفاده از روش خوشه

( 6102هراتی )زاده و دهقانقیاس ترکها، از مآوری دادهمنظور جمععالوه بههاستفاده بود. ب

های باشد. بخش اول به بیان ویژگیاستفاده شد. مقیاس مذکور شامل دو بخش می

شناختی )جنسیت، میزان تحصیالت، سن، سابقه، وضعیت تأهل و وضعیت استخدامی( جمعیت

فردی،  باشد که در زیر مجموعه سه بعد کلیگویه می 59پرداخته است و بخش دوم نیز شامل 

رت از ای لیکها بر اساس طیف پنج گزینههای پاسخ گویهگیرند. گزینهگروهی و سازمانی جای می

 بسیار زیاد تا بسیار کم طراحی شده است.

ترتیب از روش تحلیل گویه )ضریب منظور سنجش روایی و پایایی مقیاس پژوهش نیز بهبه    

ونباخ استفاده شده است که پس از محاسبه، مورد ها با نمره کل( و آلفای کرهمبستگی بین گویه

باشد. نتایج جدول حاکی از آن است ( قابل مشاهده می3تأیید قرار گرفت و نتایج آن در جدول )

( و روایی 10/1 – 22/1(، روایی بعد گروهی )62/1 – 20/1ترتیب بین )که روایی بعد فردی به

دست آمده است. پایایی ابعاد مذکور به 1110/1( در سطح معناداری 39/1 – 26/1بعد سازمانی )

 دست آمده است.( به51/1( و بعد سازمانی )25/1(، بعد گروهی )22/1نیز در بعد فردی )
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 روایی و پایایی مقیاس (: 3) جدول

 سازمانی گروهی فردی ابعاد

 39/1 – 26/1 10/1 – 22/1 62/1 – 20/1 طیف ضرایب همبستگی

 1110/1 1110/1 1110/1 سطح معناداری

 51/1 25/1 22/1 آلفای کرونباخ

 

 هایافته

های آمار آوری شده از مقیاس موردنظر، از طریق روشهای جمعدر این بخش، تحلیل داده

 سؤاالت پژوهش پرداخته شده است.  استنباطی صورت گرفته است. در ادامه به بررسی و تحلیل

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

دست آمده، از بین ابعاد رفتار سازمانی معلمان، باالترین میانگین متعلق به های بهاساس یافتهبر

باشد و با توجه به اینکه ( می52/3ترین میانگین متعلق به بعد گروهی )( و پایین62/2بعد فردی )

دست آمده است، غیرمعنادار به 12/1در سطح  6آزادی ( در درجه 55/1مقدار آزمون ماخلی )

 اصل کرویت برقرار است و بایستی از آزمون کرویت )سفرسیتی( استفاده کرد. بر این اساس، آزمون

، 265و  6( در درجه آزادی 06/615دست آمده )به Fاساس کرویت )سفرسیتی( نشان داد که بر

علمان مدارس ابتدایی نواحی چهارگانه شهر شیراز در تفاوت معناداری بین ابعاد رفتار سازمانی م

گانه رفتار سازمانی معلمان، وجود دارد. با توجه به معنادار شدن تفاوت بین ابعاد سه 1110/1سطح 

ده گانه رفتار سازمانی معلمان استفااز آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه زوجی اهمیت ابعاد سه

وجود دارد. در نتیجه   1110/1گانه رابطه معناداری  در سطح بعاد سهشد که نتایج نشان داد بین ا

 (. 2 بعد فردی به عنوان بعد غالب شناخته شده است )جدول
 

 ماتریس ضریب همبستگی ابعاد رفتار سازمانی(: 5) جدول

 سازمانی گروهی فردی ابعاد

   0 فردی

>p گروهی 1110/1  0  

>p سازمانی 1110/1  p< 1110/1  0 
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 . عامل غالب رفتار سازمانی معلمان مدارس ابتدایی نواحی چهارگانه شیراز کدام است؟2

دست آمده، از بین عوامل رفتار سازمانی معلمان، باالترین میانگین متعلق به های بهبراساس یافته

توجه باشد. اما با ( می65/3ترین میانگین متعلق به عامل سیاست )( و پایین20/2عامل توانایی )

دست معنادار به 1110/1در سطح  696( در درجه آزادی 113/1به اینکه مقدار آزمون ماخلی )

باشد و باید از آزمون تعدیل درجات آزادی گرین هوس گیزر آمده است اصل کرویت برقرار نمی

دست آمده هب Fاستفاده کرد. آزمون تعدیل درجات آزادی گرین هوس گیزر نشان داد که براساس 

، تفاوت معناداری بین عوامل رفتار سازمانی معلمان در 265و  59/06( در درجه آزادی 99/022)

وجود دارد. با توجه به معنادار شدن تفاوت بین عوامل رفتار سازمانی معلمان، از  1110/1سطح 

آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه زوجی اهمیت عوامل رفتار سازمانی معلمان، استفاده شد که 

بری باشد، با عامل رهعنوان عاملی که دارای باالترین میانگین مینتایج نشان داد عامل توانایی به

منظور مقایسه رتبه رابطه معناداری را نشان نداد. در نتیجه عامل غالبی یافت نشد. از این رو به

( نشان 9) جدولمیانگین عوامل با یکدیگر از آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج آزمون فریدمن در 

 داده شده است. 

 

 بندی عوامل رفتار سازمانی براساس آزمون فریدمناولویت(: 4) جدول

 سطح معناداری مقدار خی میانگین رتبه عوامل

  20/02 0 توانایی

 

 

22/3662 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1110/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 50/02 6 رهبری

 22/09 3 هوش

 05/09 2 یادگیری

 59/02 9 شخصیت

 02/02 2 فرهنگ

 12/02 2 نگرش

 22/03 2 طراحی

 93/03 5 انگیزش

 59/06 01 جو

 22/06 00 های گروهویژگی

 91/06 06 فناوری
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  20/00 03 نظام اعتقادی

 

22/3662 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1110/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 30/00 02 ادراک

 20/01 09 محیط

 92/01 02 استراتژی

 22/01 02 قدرت

 33/5 02 ساختار

 22/2 05 ارتباطات

 96/2 61 سرمایه اجتماعی

 23/2 60 تناقض

های ویژگی

 بیوگرافیک

66 26/2 

 60/9 63 سیاست

 

رفتار سازمانی معلمان مدارس ابتدایی نواحی چهارگانه شیراز  ابعاد. آیا تفاوت معناداری میان 3

 شناختی وجود دارد؟های جمعیتبراساس ویژگی

 شناختی جنسیت،های جمعیتبررسی تفاوت میان ابعاد رفتار سازمانی معلمان براساس ویژگی

تحصیالت، سن، سابقه خدمت، وضعیت تأهل و وضعیت استخدامی نشان داد که بین ابعاد رفتار 

ج نتای شناختی، تفاوت معناداری یافت نشد.های جمعیتیک از ویژگیسازمانی معلمان با هیچ

 ( نشان داده شده است. 2حاصل در جدول )

 
 شناختیهای جمعیتتفاوت ابعاد رفتار سازمانی بر اساس ویژگی (:1)جدول

 سطح معناداری درجه آزادی F مقدار پیالئی شناختیویژگی جمعیت

 20/1 262و  6 35/1 113/1 جنسیت

 15/1 269و  2 22/0 16/1 تحصیالت

 62/1 262و  3 62/0 10/1 سن

 22/1 269و  2 52/1 10/1 سابقه خدمت

 69/1 262و  3 31/0 10/1 وضعیت تأهل

 01/1 269و  2 22/0 16/1 وضعیت استخدامی
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ابتدایی نواحی چهارگانه رفتار سازمانی معلمان مدارس  عوامل. آیا تفاوت معناداری میان 5

 شناختی وجود دارد؟های جمعیتاساس ویژگیشیراز بر

 الف. جنسیت

( در درجه 20/0دست آمده )به F نتایج حاصل از تحلیل واریانس ترکیبی نشان داد که با توجه به 

تفاوت معناداری بین عوامل رفتار سازمانی معلمان مرد و زن در سطح  262و  59/69آزادی 

یک از وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از آزمون تعقیبی شفه نشان داد که بین هیچ 112/1

فتار سازمانی زن و مرد تفاوت معناداری وجود ندارد. با این حال با توجه به معنادار شدن عوامل ر

Fمنظور تبیین بهتر ارتباط میان عوامل رفتار سازمانی در مردان و زنان، از آزمون مان ویتنی ، به

ون میو به منظور مقایسه رتبه میانگین عوامل رفتار آنها استفاده شده است. نتایج حاصل از آز

مذکور نشان داد که رتبه میانگین معلمان مرد در عواملی همچون شخصیت، ادراک، انگیزش، 

های گروه، ارتباطات، قدرت، تعارض، ساختار، فناوری، طراحی و جو  باالتر از معلمان زن ویژگی

 ایباشد. از سوی دیگر، معلمان زن نیز در عواملی از قبیل هوش، توانایی و نظام اعتقادی دارمی

باشند. بین رتبه میانگین دیگر عوامل رفتار سازمانی معلمان رتبه میانگین باالتر از معلمان مرد می

 ( بیان شده است. 2زن و مرد تفاوت معناداری یافت نشد. نتایج حاصل در جدول )

 
 ویتنی یومیانگین عوامل رفتار سازمانی معلمان زن و مرد براساس آزمون مان رتبه (:2) جدول

 سطح معناداری Z میانگین جنسیت عوامل رفتار سازمانی

 شخصیت
 20/331 زن

12/2 1110/1 
 53/620 مرد

 ادراک
 26/362 زن

12/3 116/1 
 02/629 مرد

 انگیزش
 29/369 زن

92/6 112/1 
 622 مرد

 های گروهویژگی
 29/369 زن

25/6 119/1 
 39/622 مرد

 ارتباطات
 52/363 زن

32/6 10/1 
 22/623 مرد

 قدرت
 10/363 زن

03/6 13/1 
 20/622 مرد



 ...ای ابعاد و عوامل مؤثر بر رفتار سازمانیتحلیل مقایسه ◄32

 تعارض
 60/363 زن

02/6 16/1 
 62/622 مرد

 ساختار
 25/366 زن

55/0 12/1 
 92/622 مرد

 فناوری
 69/366 زن

59/0 19/1 
 32/622 مرد

 طراحی
 60/369 زن

22/6 112/1 
 22/625 مرد

 جو
 26/369 زن

29/6 112/1 
 15/625 مرد

 هوش
 91/362 زن

31/3 110/1 
 32/626 مرد

 توانایی
 10/362 زن

25/3 1110/1 
 21/621 مرد

 نظام اعتقادی
 92/362 زن

92/3 1110/1 
 51/622 مرد

 
 الف. وضعیت استخدامی

در درجه ( 99/0دست آمده )به F نتایج حاصل از تحلیل واریانس ترکیبی نشان داد که با توجه به 

تفاوت معناداری بین عوامل رفتار سازمانی معلمان با وضعیت استخدامی  269و  51/90آزادی 

وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از آزمون تعقیبی شفه نشان داد که  112/1مختلف در سطح 

یک از عوامل رفتار سازمانی معلمان با وضعیت استخدامی مختلف، تفاوت معناداری وجود بین هیچ

منظور ارائه تصویر بهتر پیرامون ارتباط میان عوامل ، بهFندارد. با این حال با توجه به معنادار شدن 

رفتار سازمانی در معلمان رسمی، قراردادی و پیمانی و مقایسه رتبه میانگین آنها، از آزمون 

ی در پیمان کراسکال والیس استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون مذکور نشان داد که معلمان

نگرش، فناوری و جو باالترین میانگین را به خود اختصاص دادند. معلمان قراردادی نیز در عواملی 

ازجمله توانایی، رهبری، ارتباطات، استراتژی و طراحی میانگین باالتری را نشان دادند. بین رتبه 

ت اوت معناداری یافمیانگین سایر عوامل رفتار سازمانی معلمان با وضعیت استخدامی مختلف تف

 ( بیان شده است. 2نشد. نتایج حاصل در جدول )
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رتبه میانگین عوامل رفتار سازمانی  معلمان با سابقه خدمت مختلف  براساس آزمون (: 8) جدول

 کراسکال والیس

وضعیت 

 استخدامی

عوامل رفتار 

 سازمانی
 درجه آزادی خی دو رتبه میانگین

سطح 

 معناداری

 رسمی
 

 توانایی

22/316 

91/03 

 

6 

 92/329 پیمانی 110/1

 50/321 قراردادی

 رسمی

 

 نگرش

50/319 
06/2 

 

 

06/2 

12/1 

 23/326 پیمانی

 59/325 قراردادی

 60/302 پیمانی

 26/369 قراردادی

 رسمی

 

 فناوری

23/312 

19/03 110/1 

 22/202 پیمانی

 36/332 قراردادی

 23/322 پیمانی

 52/622 قراردادی

 رسمی

 

 جو

12/312 

51/5 112/1 

 02/323 پیمانی

 16/399 قراردادی

 22/362 پیمانی

 25/322 قراردادی

 رسمی
 

 رهبری

65/312 

  02/362 پیمانی 16/1 05/2

 

 

 

 

 

 03/323 قراردادی

 رسمی

 

 ارتباطات

92/312 

61/9 12/1 
 23/300 پیمانی

 62/321 قراردادی

 62/652 پیمانی
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 6 22/396 قراردادی

 رسمی
 

 استراتژی

20/319 

 62/332 پیمانی 13/1 95/2

 20/326 قراردادی

 رسمی
 

 طراحی

22/313 

 32/399 پیمانی 112/1 69/01

 20/321 قراردادی

 

شناختی های جمعیتتفاوت میان عوامل رفتار سازمانی با سایر ویژگیعالوه، بررسی هب    

)تحصیالت، سن، سابقه خدمت و وضعیت تأهل( نشان داد که بین عوامل رفتار سازمانی با 

 ( نشان داده شده است. 5های مذکور تفاوت معناداری وجود ندارد. نتایج حاصل در جدول )ویژگی

 

 شناختیهای جمعیتازمانی براساس ویژگیتفاوت عوامل رفتار س(: 9) جدول

 )تحصیالت، سن، سابقه خدمت، وضعیت تأهل( 

 سطح معناداری درجه آزادی F مقدار پیالئی شناختیویژگی جمعیت

 12/1 269و  22/90 30/0 02/1 تحصیالت

 63/1 262و  22/32 09/0 02/1 سن

 65/1 269و  25/90 15/0 02/1 سابقه خدمت

 03/1 262و  20/32 62/0 03/1 وضعیت تأهل

 

 گیریبحث و نتیجه

وتربیت تعلیمدر این پژوهش با توجه به نقش اثرگذار معلمان در راستای محقق ساختن هدف اصلی 

باشد، به بررسی تأثیر ابعاد و عوامل آموزان میکه در حقیقت هموار نمودن راه کمال و تعالی دانش

پرداخته شد. این ابعاد شامل سه بعد فردی، گروهی و سازمانی تأثیرگذار بر رفتار سازمانی معلمان 

های بیوگرافیک، شخصیت، هوش، توانایی، نظام ویژگیباشند. عوامل مورد نظر بعد فردی شامل می

های گروه، رهبری، ارتباطات، قدرت، ویژگیاعتقادی، نگرش، ادراک، یادگیری و انگیزش است. 

باشند. در یز ازجمله عوامل مورد توجه در بعد گروهی میسیاست، تعارض و سرمایه اجتماعی ن

نهایت بعد سازمانی شامل استراتژی، ساختار، تکنولوژی، طراحی کار، فرهنگ، جو و محیط 

 باشد. می
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های حاصل از این پژوهش، در میان ابعاد مؤثر بر رفتار سازمانی معلمان، بعد مطابق با یافته    

عنوان بعد غالب شناخته شده است. این در حالی است که میانگین بهفردی با داشتن بیشترین 

حاکی  باشد. این مسئلهترین میانگین میبعد گروهی نسبت به بعد فردی و سازمانی دارای پایین

از اهمیت بعد فردی در رفتار معلمان و کم اهمیت جلوه نمودن کار گروهی و تیمی در میان آنان 

های منحصر به فرد افراد در راستای اثربخشی عملکرد سازمان را ژگیباشد. اگرچه اهمیت ویمی

منظور حفظ سالمت سازمان در توان از نظر دور داشت اما لزوم وجود همکاری بین اعضا بهنمی

گردد که افراد محیط پویا و پیچیده امروز امری حیاتی است. سالمت سازمانی زمانی میسر می

های مطلوب، نوعی انسجام خود بتوانند با برخورداری از همکاریهای فردی ضمن توجه به ویژگی

و یکپارچگی را در میان خود شکل دهند تا در راستای حفظ بقای معنادار سازمان، پاسخگویی 

اثربخش به الزامات و اقتضائات محیطی را فراهم آورند. در این راستا اقداماتی از قبیل ایجاد تغییر 

های جدید در راستای های حاکم بر سازمان و کاربرد فناوریاستراتژیدر نوع ساختار سازمانی، 

تواند زمینه انسجام بیشتر اعضا و هماهنگی آنها با اهداف توسعه جو همکاری و کار تیمی، می

زاده و های ترکدست آمده در این قسمت با پژوهشهای بهسازمانی را فراهم آورند. یافته

( ، ترک زاده و محترم 6110)6(، هافستد6106)0استیل و کیکمن (، تاراس،6109هراتی )دهقان

 باشد. ( همراستا می0353)

ها نشان داد که از میان عوامل رفتار سازمانی، عامل توانایی دارای بیشترین رتبه عالوه یافتههب   

این  در کند.باشد. به عبارتی، توانایی معلمان در عملکرد آنان نقش اساسی را ایفا میاهمیت می

له اشاره دارند که دستیابی هر سازمانی به اهدافش به أ( به این مس6110راستا ریتنر و کینیکی )

توانایی اعضا در انجام وظایف خود و همچنین توانایی آنها در پذیرش شرایط متغیر محیط کاری 

لذا، اگر وظایفی به افراد سپرده شود که از حوزه توانایی آنان فراتر باشد و یا بالعکس  .بستگی دارد

ای باشد که به آنها واگذار شده است در هردو صورت ممکن توانایی آنان بسیار بیشتر از کار ساده

ای کتهآنها نرو ایجاد تناسب در توانایی افراد و وظایف محوله به است انگیزه افراد کاهش یابد. از این

های  آیشا، هاردجومیجو و باشد. در این رابطه پژوهشوالن میؤکلیدی و قابل توجه مدیران و مس

( همراستا با 6113) 9( و پیترسون، اسمیت، مارتورانا و اونز6106)2( و تیولی6103)3یاسرلی

 باشد. های بخش مذکور مییافته

                                                           
1. Taras, Steel & Kirkman 

2. Hofstede 

3. Aisha, Hardjomidjojo & Yassierli 

4. Tuuli 

5. Peterson, Smith, Martorana & Owens 
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شناختی های جمعیترفتار سازمانی با ویژگیهمچنین در بررسی معناداری ابعاد و عوامل     

تعیین شده، عوامل رفتار سازمانی با ویژگی جنسیت و وضعیت استخدامی تفاوت معناداری را 

توان چنین استنباط کرد که جنسیت و وضعیت استخدامی در کیفیت عوامل رفتار نشان دادند. می

 کند. ای را ایفا مینقش قابل مالحظه

منظور ارائه تصویر بهتر از ارتباط میان عوامل  شناختی جنسیت، با ویژگی جمعیتدر ارتباط ب    

رفتار سازمانی معلمان مرد و زن به مقایسه رتبه میانگین آنها پرداخته شد. نتایج حاصل نشان داد 

های گروه، که رتبه میانگین معلمان مرد در عواملی همچون شخصیت، ادراک، انگیزش، ویژگی

باشد. از سوی قدرت، تعارض، ساختار، فناوری، طراحی و جو باالتر از معلمان زن میارتباطات، 

دیگر، معلمان زن نیز در عواملی از قبیل هوش، توانایی و نظام اعتقادی دارای رتبه میانگین باالتر 

له ممکن است به دلیل آن باشد که مردان و زنان دارای باشند. این مسأاز معلمان مرد می

باشند که خود موجب بروز رفتارها و شناختی منحصر به فرد و متفاوتی میایی روانهویژگی

دی پیتر،  (؛6100)0های  بر و وولیهای این بخش با پژوهشگردد. یافتهعملکردهای متفاوت می

 باشد. ( همراستا می6101)6ویانن و بچتلد

معلمان رسمی، پیمانی و قراردادی نیز عالوه مقایسه رتبه میانگین عوامل رفتار سازمانی در هب    

نشان داد که معلمان پیمانی در عوامل نگرش، فناوری و جو باالترین میانگین را به خود اختصاص 

جمله توانایی، رهبری، ارتباطات، استراتژی و طراحی علمان قراردادی نیز در عواملی ازدادند. م

میان رتبه میانگین عوامل رفتار سازمانی معلمان میانگین باالتری را نشان دادند. الزم به ذکر است 

توان چنین استنباط کرد که عوامل رفتار سازمانی تفاوت معناداری یافت نشد. بر این اساس می

در کیفیت عملکرد معلمان پیمانی و قراردادی به نسبت معلمان رسمی نقش حائز اهمیتی را ایفا 

 کنند. می

های حاصل از پژوهش پیش رو، از آنجایی که بعد فردی به عنوان هطور کلی، با توجه به یافتبه    

عملکرد  منظور بهبود کیفیتبهوتربیت تعلیمبعد غالب شناخته شده است، مدیران و مسئوالن نظام 

د های این بعها و قابلیتمعلمان و در پی آن افزایش اثربخشی این نظام الزم است که از ظرفیت

تری داشته باشند. در این راستا خشی عملکرد معلمان استفاده مطلوبدر راستای بهبود و اثرب

ی های فردهایی باشد که بر ویژگیگردد استخدام معلمان بر مبنای معیارها و مالکپیشنهاد می

های فردی مدیریت که تنوع و تعدد موجود در ویژگیجاییخاصی متمرکز باشد. در حقیقت از آن

سازد با وضع معیارهایی مشخص در بدو ورود معلمان تر میپیچیدهو هدایت رفتار معلمان را 

های فردی آنها ایجاد کرد و از پیچیدگی حاصل از توان نوعی هماهنگی و تجانس در ویژگیمی

                                                           
1. Bear & Woolley 

2. De Pater, Vianen & Bechtold 
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های مذکور بایستی در راستای افزایش اثربخشی سازمان و تنوع تا حدودی کاست. البته ویژگی

ودن باشد.  از سوی دیگر با توجه پایین بوتربیت تعلیمهای نظام تسهیل دستیابی به اهداف و آرمان

میانگین بعد گروهی در میان ابعاد رفتار سازمانی و اهمیت این بعد درحوزه رفتار سازمانی، اتخاذ 

گردد. در این تدابیری جهت تقویت روحیه همکاری و کار تیمی در میان معلمان حائز اهمیت می

باشد. آموزش حساسیت که یکی از انواع موزش حساسیت سودمند میهای آراستا تشکیل گروه

هایی شرایطی برای کند تا با عضویت در چنین گروههای گروهی است به معلمان کمک میمشاوره

آید که هم پذیرش دیگران را یاد بگیرند و هم در ارتباط با دیگران بتوانند با حداکثر آنها فراهم می

های توسعه کار گروهی و زند و کمتر دست به مقابله بزنند. از دیگر راهصداقت به ارتباط بپردا

صورت گروهی و با همکاری یکدیگر همچنین گسترش دادن جوی مساعد جهت انجام کارها به

های مشترک گروهی و اختصاص دادن قسمتی از نمره ارزیابی معلمان به توان به تعریف پروژهمی

 اره داشت. انجام کارهای تیمی و گروهی اش

ا و هریزیهمچنین با توجه به اهمیت عامل توانایی و ویژگی جنسیت، الزم است که در برنامه    

شناختی منحصر به فرد مردان های روانهای راهبردی به وجود تناسب شغلی و ویژگیگیریتصمیم

د نظرهایی اعمال های محول شده تجدیو زنان در سپردن وظایف به آنها و انتظارات برآمده از نقش

است  شناختیهای جمعیتشود. از سوی دیگر، وضعیت استخدامی معلمان نیز یکی دیگر از ویژگی

های حاصل معلمان رسمی که تفاوت معناداری را با عوامل رفتار سازمانی نشان داد. بر مبنای یافته

یقت به دارند و در حق با توجه به اینکه امنیت شغلی بیشتری نسبت به معلمان پیمانی و قراردادی

اند نسبت به عوامل مؤثر بر رفتار خود حساسیت کمتری نوعی ثبات وضعیت در شغل خود رسیده

ان تفاوتی رفتاری در میان معلممنظور جلوگیری از یکنواختی و بیدهند. بر این اساس، بهنشان می

ن های اتخاذی در ایاسترسمی و ایجاد پویایی بیشتر در بین آنها ضرورت تعدیل و یا اصالح سی

گردد. به امید آنکه بهبود روز افزون کیفیت الگوهای رفتاری معلمان و عملکرد رابطه احساس می

 و ارتقای سطح سالمت آن مشاهده گردد.وتربیت تعلیمآنها و به تبع آن اثربخشی نظام مهم 
 

 های پژوهشمحدودیت

های وجود نداشت معهذا تنها برخی محدودیتکلی در این پژوهش، محددیت اجرایی خاصی طورهب

 ها وعنوان تنها منبع گردآوری دادهتوان به استفاده از پرسشنامه بهپژوهشی که از آن جمله می

های ناشی از آن و همچنین همکاری محتاطانه معلمان نسبت به تکمیل پرسشنامه محدودیت

 اشاره داشت. 
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