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Abstract 

The purpose of this paper was to investigate the role of school organizational culture in the 

ability of elementary school teachers to succeed in teaching. This study is a descriptive-survey 

study conducted in the academic year of 2009-2010. The statistical population of the study 

included all primary school teachers in Abadeh. The research sample included 173 people 

who were selected by random cluster sampling. To collect the data, the Organizational 

Culture Questionnaire and the Teachers' Imagination Questionnaire were used in teaching 

success, the validity and reliability of which were confirmed. To analyze the data, descriptive 

and inferential statistics (correlation coefficient, t-test and crucial Walis test) were used. 

Based on the data analysis, the following results were obtained: The average organizational 

culture of mixed primary schools is higher than that of girls and boys; there is a significant 

difference between the organizational culture of primary and secondary schools in urban and 

rural areas; There is a significant difference in the success of teaching; and elementary school 

teachers with higher education have more success in teaching. Therefore, it is necessary to 

pay more attention to organizational culture in primary schools. 
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 چکیده

بود. این مطالعه یک بررسی  سیدر تدر ییمعلمان دوره ابتدا قیتوف ییمدرسه در توانا ینقش فرهنگ سازمان هدف از مقاله حاضر بررسی
شهرستان  ییدوره ابتدا ی آماری پژوهش شامل کلیه معلماندر اجرا گردید. جامعه 1398-99پیمایشی است که در سال تحصیلی  -توصیفی

از پرسشنامه  هاآوری دادهنفر  بود که به شیوه نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. برای جمع 173بود. نمونه پژوهش شامل  آباده
ها مورد تایید قرار گرفت. برای تجزیه و استفاده شد که روایی و پایایی آن سیدر تدر قیپرسشنامه تصور معلمان از توفو  یفرهنگ سازمان

نتایج ها ( استفاده گردید. بر اساس تحلیل دادهسیکروسکال والها، از آمار توصیفی و استنباطی)ضریب همبستگی، آزمون تی و تحلیل داده
 یفرهنگ سازمان نیباست؛ از مدارس دخترانه و پسرانه  شتریمختلط ب ییمدارس دوره ابتدا یفرهنگ سازمان نیانگیمزیر به دست آمد: 
 سیدر تدر قیتوف نهیدر شهر و روستا در زم ییمعلمان دوره ابتدا نیب؛ وجود دارد یدر شهر و روستا تفاوت معنادار ییمدارس دوره ابتدا

بنابراین الزم  .هستندبرخوردار  سیدر تدر یشتریب قیباالتر از توف یلیبا مدارک تحص ییمعلمان دوره ابتدا؛ و وجود دارد یتفاوت معنادار
 گیرد. قرار یمورد توجه و بررس شیاز پ شیب دوره ابتدایی در مدارس یفرهنگ سازماناست 

 
 

 دوره ابتداییفرهنگ سازمانی، توفیق در تدریس،  واژگان کلیدی:

 تمامی حقوق نشر برای فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی محفوظ است.

 

 

 مقدمه  -1

فرهنگ منحصر به فرد آن سازمان  ،یسازمان از آنجا که در هر
 دادهایبه رو دنیبخش یمفهوم و معن وهیوجود دارد که به افراد ش

 کیبه عنوان  توانیم یدهد از فرهنگ سازمان یرا نشان م
استفاده نمود .  یرفتار سازمان تیو تقو تیاهرم قدرتمند برابر هدا

در فرهنگ  دیرا با هازمانو شکست سا یابیکام یر کلطو¬به

است که  یفرهنگ به گونه ا تیدر واقع اهم .آنها جستجو کرد
( 1991) 2لی(، بولمن و د2006) 1سکلیو م یمانند هو یمحققان
 فیتعر یاجتماع ی( آن را روح سازمان و انرژ1995) 3و آمسا

متوقف  ایببرد  شپی را به هاتواند سازمان یکه م کنندیم
  [.1]سازد



 

 فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی 

 

 دهیدانسان است. پ یبرا تیسازمان همانند شخص یبرا فرهنگ
 یمعن به امور کند،یرا متحد م یفکر یها نهیکه زم یمخف یا

ان محقق[. 2]داردیدهد و افراد را به کار وا م یو جهت م
 نند؛دایم یرا در فرهنگ سازمان هایژاپن تیرمز موفق یدانشگاه
 زانیمبه  تواندیم یقو یفرهنگ سازمان ندکه معتقد یبه طور

ن را آنا فتارربر تعهد کارکنان اثر بگذارد و استحکام  یقابل توجه
و  اشدب یو مقررات رسم نیقوان یبرا ینیدهد تا جانش شیافزا
 [.3کند]سازمان عمل  یکنترل رسم ستمیموثرتر از س یحت

در بروز  یموثر قشتواند ن یم یبعالوه، فرهنگ سازمان
 ،یگروهاعضا همچون تعهد، حس هم هایاحساسات و نگرش

 یممه راستا نقش نیو... داشته باشد و در هم یریپذ تیمسئول
 به حیتوجه صح .دینما یم فایرکود سازمان ا ای یدر اثربخش

د وانت یسازمان است و سازمان م تیموفق دیکل یفرهنگ سازمان
 دیآئل نا شرفتیپ یبه سطح عال یفرهنگ سازمان حیصح ائهبا ار

[1.] 
 وزش ومهم و اثرگذار در جهان امروز آم هایاز سازمان یکی

عه جام یرسم یتمام نهادها یکه الگو یپرورش است. سازمان
 ،یسایس ،یاست و با رشد و توسعه هر جامعه از جهات اخالق

گ رهندارد. ف یناگسستن یوندیپ یو اقتصاد یفرهنگ ،یاجتماع
 و دیااز ارزشها، باورها، عق یبه عنوان مجموعه ا یسازمان

 یروین شهیمفروضات مشترک حاکم بر سازمان، بر رفتار و اند
بق تطا ا درگذارد و آنها ر یاثر م یشاغل در نظام آموزش یانسان

 . چنانچهدینما یکمک م یو انسجام درون یخارج طیبا مح
 ،یقو یحاکم بر آموزش و پرورش فرهنگ یفرهنگ سازمان

 ینیفرگرا و هم افزا باشد، شاهد تحول آمثبت، سالم، تحول 
ا آن ه یباال یو بهره ور یدر نظام آموزش یانسان یروین

 [.4]بود میخواه
تحقق اهداف آموزش و پرورش هر  گاهیاست که جا یدر حال نیا

کشور مدارس آن است و بدون شک مدارس متاثر از فرهنگ 
حاکم بر آموزش و پرورش به گونه اعم است. مدارس از  یسازمان

شده است و معلمان ارزشها، باورها و  لیو معلمان تشک رانیمد
 ی وهی. ش ارندد ایگانهیحال  نیمتفاوت و با ا یها زهیانگ

معلمان،  یبا هنجارها، ارزشها و باورها ختهیآم رانیمد یرهبر
از آنجا که مدرسه  ن،یبنابرا. دهد یم لیفرهنگ مدارس را تشک

شود، شناخت مدرسه و  یکانون زلزله هر جامعه محسوب م
 یو تحول در هر جامعه ا رییتغ یفرهنگ حاکم بر آن برا

 میاگر قرار است فرهنگ مدرسه را بشناس. است یاتیو ح یضرور
 یتعامالت یو با استفاده از بررس میریدر بافت مدرسه قرار بگ دیبا

و دانش آموزان  یکادر آموزش ،یمعلمان، کادر ادار انیکه م
که از  هاییو استعاره هاتیروا دنیو با شن ردگییصورت م
 یفرهنگ حاکم بر مدرسه را به خوب میشود بتوان یم انیمدرسه ب

به  ازیو تحول در مدرسه ن رییچرا که الزمه هرگونه تغ م؛یبشناس
و بدون درک و  باشدیحاکم بر مدرسه م رهنگدرک و شناخت ف

 یرییتغ توانیمدرسه نم ایشناخت فرهنگ غالب بر آن سازمان 
 جادیبدون درک و شناخت ا یرییکرد و اگر هم تغ جادیدر آن ا

 [.5]داشته باشد یدر پ یمنف یامدهایشود ممکن است پ
 یاهم»وجود دارد که  یمیاصطالح قد نیانسانها ا انیم در

معلمان در  «.کندیاست که آب را کشف م یموجود نیآخر
 رهنگف توانندیدر آب هستند؛ چرا که نم یمدرسه همچون ماه

ود وج بدون آب یبشناسند. همانطور که ماه یمدرسه را به خوب
. معناستیهم بدون فرهنگ مدرسه ب منخواهد داشت، معل

 ماتیو تصم سیتدر ،یزندگ یفرهنگ حاکم بر مدرسه بر نحوه 
 یانونفرهنگ مدرسه ق[. 5]دارد یریمعلم اثرات اجتناب ناپذ

ست ه امدرس تیو هو تینانوشته است؛ اما به واقع نشانگر شخص
 یم زیامتم گریمدرسه د ازرا  ایاست که مدرسه یژگیو نیو هم

 یاهاز برنامه  ایاول تیحما یکند. فرهنگ مدرسه بر چگونگ
و  یه امدرس یمدرسه اثرگذار است. روح زندگ یتیو ترب یآموزش

 متاثر از فرهنگ مدرسه است و شکل یلیتحص یها تیفعال
ه ابستتعهد، تالش و تمرکز در مدارس به آن و زه،یانگ یریگ

نحوه  یمشاهده یانسان یرویپردازان توسعه ن هینظر[. 6]است
ه ک یسازمان یها یژگیکار و و طیعملکرد معلمان در مح ی

 یم ییاههستند را از جمله عامل  تیمعلمان در آن مشغول فعال
ه ر چه یرگذاریتأث یالزم برا یدانند که در پرورش مهارت ها

بود  اهندخو لیدخ یآموزش طیمعلم در مح کی یهاتیفعالشتریب
[7 ،8.] 

 یالزم برا یارتباط یها تیصالح نهیصاحب نظران در زم
 یها بردن راه ها و روش به کار ییمعلم، توانا کی تیموفق
، ختلفم یاارتباط با مخاطبان به روش ه یبرقرار ییتوانا د،یجد

را  ها گروه تیریمد ییمناسب، و توانا یطرح مثال ها ییتوانا
ور ش دیمعلم با کیدارند که  یم انیب نیکنند. همچن یم یمعرف

به  ووده احساس تعهد ب یداشته باشد، دارا سیبه تدر اقیو اشت
 جامنالذت ببرد، و در  سیافراد کمک کند و از تدر یریادگی

 فتاررآنها  نیهمچن باشد.و وقت شناس  قیخود دق یها تیفعال
نش دا هیکنند که بر پا یم یتلق یرا شامل رفتار یحرفه ا

ا و هو قابل انتقال قرار دارد که بر ارزش  افتهیسازمان 
 [.8]دارد  دیتاک یجامعه حرفه ا یهنجارها

از  یکی یهنگ سازمانفر( 1999) یمشبک قاتیتحق طبق
 زانیو م شودیسازمان م یاست که سبب اثربخش ییشاخص ها

فرهنگ  نیدهد و ب یم شیتعهد اعضا را به کار و سازمان افزا
وجود دارد.  میمستق یمعلمان رابطه  یشغل تیو رضا یسازمان

 هایدر مدارس به عنوان سازمان یفرهنگ سازمان تیپس با تقو
 کی به عنوان زیمعلمان ن یو کارآمد تیرضا زانیم یآموزش
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امر  یو سبب کارآمد ابدی یم شیافزا یعضو از سازمان آموزش
  [.2]شودیسازمان م یو اثربخش تیو ترب میتعل

پژوهش، رابطه بین  کی( با انجام 1386زاده و سلیمی ) علی
 یفرهنگ سازمانی و بهبود کیفیت مدارس متوسطه را مورد بررس

که بین فرهنگ سازمانی و  دندیرس جهینت نیقرار دادند و به ا
بهبود کیفیت مدارس متوسطه شهر اصفهان همبستگی مثبت و 

 .[9]معناداری وجود دارد
 نیب یاخالق کار ینقش واسطه ا یبا بررس (1393) یاقسام

مقطع  رانیدب سیتدر تیفیو ک یفرهنگ سازمان یمولفه ها
گرفت  جهیمتوسطه اداره آموزش و پرورش مرودشت نت

مولفه  نیدر رابطه ب یدار یمعن ینقش واسطه ا یکهاخالق کار
 نیکند. همچن یم فایا سیتدر تیفیبا ک یفرهنگ سازمان یها
رابطه  سیتدر تیفیبا ک یفرهنگ سازمان ین مولفه هایب

 یگروه کار یوجود دارد و هماهنگ یدار یومعن میمستق
 .[10]دارد سیتدر تیفیرا با ک میمستق یهمبستگ نیشتریب

فرهنگ  نیرابطه ب یبا هدف بررس (1394)یبر و سرگز نیحس
مطالعه  سیفعال تدر یبه استفاده از روش ها شیبا گرا یسازمان

 نیب یدار یآن نشان داد که رابطه معن جیانجام دادند که نتا یا
 یبه استفاده از روش ها شیو ابعاد آن با گرا یفرهنگ سازمان

 .[11]وجود دارد سیفعال تدر
 ریتأث یخود، به بررس قیتحق در (1395) یکنامیو ن قیصد

آموزش  یمدرسان مرکزها یبر رفتار حرفه ا یفرهنگ سازمان
در منطقه چهار کشور پرداختند.  یجهاد کشاورز یکاربرد یعلم
 ینشان داد که مؤلفه ها رسونیپ یآزمون همبستگ جینتا

 ،یررهب ،یریخطر پذ ،یفرد تیاز جمله خالق یفرهنگ سازمان
نظام پاداش و انتقاد  ت،یکنترل، هو ت،یریمد تیحما ،یکپارچگی

 [.8]دارند یدار یمدرسان رابطه مثبت و معن یبا رفتار حرفه ا
در پژوهش خود به  (2014) 5سانیو پاتاراکولو 4پراسرچارونسوک

 یمدرسه مناسب برا تیریبا مد یفرهنگ سازمان ۀرابط یبررس
هدف، محققان  نیپرداختند. در رابطه با ا لندیمدارس متوسطه تا

در  ییرا نسبت به سطح اجرا یفرهنگ سازمان ریرابطه و تأث
دهد که فرهنگ  ینشان م جیکردند. نتا یمدرسه بررس تیریمد

هستند.  ییدر سطوح باال تیفیک تیریمد نیو همچن یسازمان
و  یفرهنگ سازمان نیدهد که ب ینشان م جهینت ن،یعالوه بر ا
وجود دارد. در  یدر رابطه مثبت و معنادار تیفیک تیریسطح مد

است که بر  یو توانمندساز یریگ میتصم ت،یفیک قتیحق
 .[12]گذارد یم ریمدرسه تأث تیریمد

کردند، از  انیدر مطالعه خود ب (2015و همکاران ) 6سومپروچ
معلم مشخص  یریادگیبر رفتار  یفرهنگ سازمان ریآنجا که تاث

 ادهیو پ یزیخود را در برنامه ر تیاولو دیمدارس با رانیاست، مد
مثبت در  یریادگی تیمرتبط به منظور تقو یها استیس یساز

زمان  دیمدارس با رانیمد ن،یمعلمان قرار دهند. عالوه بر ا انیم
 یو مناسب اطالعات و فن آور شرفتهیبه امکانات پ یو دسترس

معلمان را به  بیترت نیان فراهم کنند، به اکمک به معلم یرا برا
کنند تا معلمان بتوانند  یم قیخوب تشو یریادگیداشتن عادات 

 .[13]باال داشته باشند تیفیبا ک یآموزش
( در مطالعه خود نشان داد که وجود فرهنگ 2017) نیحس

اثبات شده است که بر رشد و توسعه  یآموزش یسازمان ها
سطح فرهنگ  یمطالعه به بررس نیگذارد. ا یم ریسازمان تأث

 یو نوآور یو ارتباط آن با عملکرد سازمان یسازمان آموزش
 یالع التیتحص یدر موسسه دولت انیدانشگاه انیدر م یسازمان

 40به دست آمده از  یآمار جیپرداخته است. نتا یدر مالز
وجود دارد.  یادیرابطه مثبت ز رهایمتغ نیدانشگاه نشان داد که ب

را  یبا عملکرد سازمان یهمبستگ نیمداوم باالتر یریادگی
به شدت با  یمیت یریادگیو  یکه همکار یدربرداشت، در حال

 .[14]مرتبط بود یسازمان ینوآور
مدرسه و  یها در خصوص فرهنگ سازمانپژوهش نهیشیپ مرور
و نقش عوامل  تیکه اهم دهدینشان م سیدر تدر تیموفق

و  سیتدر یموضوعات مربوط به اثربخش نهیدر زم یسازمان
 یو فرد یتر از عوامل آموزشدر کالس، کم یریادگی لیتسه

سازمان  کی عنوان¬به ای¬که هر مدرسه. حال آنستین
فرد بوده و دارد که منحصربه یو بافت و بوم هایژگیو یآموزش

داشته  ییبسزا ریانجام کار تأث یکارکنان برا زشیبر انگ تواندیم
خود و  یهایژگیبا اصالح و تواندیباشد؛ لذا سازمان مدرسه م

 ندیبستر مناسب را جهت انجام بهتر فرا ،یآموزش یهااستیس
 یمطالعه حاضر در پ ن،یافراهم سازد. بنابر یریادگیو  یاددهی

معلمان در  قیو رابطه آن با توف یآن است تا فرهنگ سازمان
قرار  یمورد بررس ریبه سواالت ز ییرا در قالب پاسخگو سیتدر
 :دهد

معلمان دوره  سیدر تدر قیو توف یفرهنگ سازمان نیب اآی (1
 وجود دارد؟ یرابطه معنادار ییابتدا

پسرانه، دخترانه  ییمدارس دوره ابتدا یفرهنگ سازمان نیب اآی (2
 وجود دارد؟ یو مختلط تفاوت معنادار

در شهر و  ییمدارس دوره ابتدا یفرهنگ سازمان نیب ایآ  (3
 وجود دارد؟ یروستا تفاوت معنادار

در  قیتوف نهیدر زم ییمعلمان زن و مرد دوره ابتدا نیب ای  (4
 وجود دارد؟ یتفاوت معنادار سیتدر

در شهر و روستا در  ییمعلمان مدارس دوره ابتدا نیب ایآ  (5
 وجود دارد؟ یتفاوت معنادار سیدر تدر قیتوف نهیزم

 یلیبا مدارک تحص ییمعلمان مدارس دوره ابتدا نیب ایآ  (6
وجود  یتفاوت معنادار سیدر تدر قیتوف نهیمختلف در زم

 دارد؟



 

 فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی 

 

  روش تحقیق-2

 یوراست که  یهمبستگ-یفیتوص یبررس کیمطالعه  نیا
 سال شهرستان آباده در ییمعلمان دوره ابتدا یجامعه آمار

مورد  یاست. نمونه آمار دهیجام گردان 1398-99 یلیتحص
 مونهمطالعه بر اساس جدول مورگان و با استفاده از روش ن

هر و نفر از معلمان ش 205به تعداد  یتصادف یخوشه ا یریگ
 173د عدات نیانتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند که از ا وستار

 (.1مطالعه شرکت کردند )جدول  نینفر در ا
 

 نمونه معلمان یشناخت تی: مشخصات جمع1جدول

 درصد تعداد مشخصات

 جنسیت

 59 102 زن

 41 71 مرد

 مدرک تحصیلی

 7/23 41 فوق دیپلم

 9/65 114 لیسانس

 4/10 18 فوق لیسانس

 100 173 جمع

 
 ؛دیاطالعات از دو پرسشنامه استفاده گرد یگردآور یبرا

 [.15]فرهنگ سازمانی، پرسشنامه اول پرسشنامه
ال سطح )کام 5عبارت و در  47 یرااپرسشنامه د نیا .است

 رائها نادرست و کامال نادرست( ستم،یدرست، درست، مطمئن ن
از سطوح  کیپرسشنامه به هر  لیپس از تکم که شده است

 شود.  یداده م 5تا  1از  ینمره ا ییپاسخگو
از  فادهپرسشنامه با است این روایی محتوایی حاضر مطالعه در

ا هکه ضریب همبستگی گویه  دیگرد یروش تحلیل گویه بررس
 و 05/0 در سطح 66/0و  16/0 نیب یدر هر بعد در دامنه ا

 فادها استبمعناداری به دست آمد. پایایی پرسشنامه نیز  0001/0
 92/0 از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که مقدار آن برابر

 ر گرفت.اقر دییمورد تا

  سیدر تدر قیدوم، پرسشنامه تصور معلمان از توف پرسشنامه
دارد که معلم به صورت  هیگو 19پرسشنامه  نیا. [16]است

 ای یفیموافق و مخالف، نظر و تصورش را در غالب خودتوص
 در. دینما یعنوان م ادشدهیدر مورد موضوع  یخودگزارش ده

مطالعه روایی محتوایی پرسشنامه با استفاده از روش تحلیل  نیا
که ضریب همبستگی گویه ها در هر بعد در  دیگرد یگویه بررس

معناداری به  0001/0در سطح  74/0و  24/0 نیب یدامنه ا
دست آمد. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ 

 ر گرفت.اقر دییمورد تا 81/0محاسبه شد که مقدار آن برابر 
 آموزش و پرورش نیمسئول هماهنگی بادو پرسشنامه  نیا

 لیکمتمعلمان در مدارس دوره ابتدایی توسط  شهرستان آباده
 های ادهد ها،آن آوری جمع و هاپرسشنامه لی. پس از تکمدیگرد

 هیمورد تجز SPSS-16شده با استفاده از  نرم افزار  یگردآور
 گرفت. قرار لیو تحل

 

  نتایج-3

گ رهنف نیب ایآ نکهیبر ا یپاسخ به سوال اول پژوهش مبن در
ه رابط ییمعلمان دوره ابتدا سیدر تدر قیو توف یسازمان
اد ان دضریب همبستگی پیرسون نش جیوجود دارد؛ نتا یمعنادار
 معلمان دوره سیدر تدر قیو توف یفرهنگ سازمان نیکه ب
 دارد.نوجود  یرابطه معنادار ییابتدا

ی بررس نهیبه سوال دوم پژوهش در زم ییدر جهت پاسخگو
پسرانه، دخترانه و  ییمدارس دوره ابتدا یفرهنگ سازمان تفاوت
؛ ابتدا بمنظور بررسی نرمال بودن جامعه آماری از آزمون مختلط

اسمیرنوف استفاده گردید که نتایج حاکی از -کولموگروف
غیرنرمال بودن جامعه آماری بود؛ بنابراین از آزمون کروسکال 

فرهنگ  نیت که بحاصله آشکار ساخ جینتاوالیس استفاده شد. 
 تفاوتپسرانه، دخترانه و مختلط  ییمدارس دوره ابتدا یسازمان

فرهنگ . بر این اساس، رتبه میانگین وجود دارد یدار ینعم
بیشتر از مدارس دخترانه و  مختلط ییمدارس دوره ابتدا یسازمان

 .(2)جدول  پسرانه بود

 
 تلطپسرانه، دخترانه و مخ ییمدارس دوره ابتدا یفرهنگ سازمان سهیدر مورد مقا سیآزمون کروسکال وال جینتا .2جدول 

 سطح معنی داری درجه آزادی مجذور خی رتبه میانگین تعداد مدرسه

  73/52 69 پسرانه

186/14 

 

2 

 

 34/77 46 دخترانه 0001/0

 67/77 12 مختلط

 
بر  یسوال سوم پژوهش مبن یپاسخ برا افتنیدر ادامه و به منظور 

در شهر و روستا  ییمدارس دوره ابتدا یفرهنگ سازمان نیب ایآ نکهیا
 یحاک آزمون تی مستقلاستفاده از  جیوجود دارد؛ نتا یتفاوت معنادار

در شهر و  ییمدارس دوره ابتدا یفرهنگ سازمان نیاز آن است که ب
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دست آمده، نمره طبق نتایج بهوجود دارد.  یروستا تفاوت معنادار
یی روستا )با میانگین مدارس دوره ابتدا یفرهنگ سازمانمیانگین 

در جدول  جینتا نیا( می باشد. 40/4( بیش از شهر )با میانگین 58/4
 نشان داده شده است. 3

 
 شهر و روستا یی درمدارس دوره ابتدا یفرهنگ سازمان سهیدر مورد مقا تی مستقلآزمون  جینتا :3جدول 

 سطح معنی داری درجه آزادی tمقدار  انحراف استاندارد میانگین تعداد مدرسه

 40/0 40/4 56 شهر
186/14 133 0001/0 

 20/0 58/4 79 روستا

 
 وزن  معلمانتفاوت بین بود که  نیسوال چهارم پژوهش به دنبال ا

دهد.  قرار عهمورد مطال را سیدر تدر قیتوف نهیدر زم ییمرد دوره ابتدا
د ان دانش لآزمون تی مستقاز  یریحاصل از بکارگ جینتا نهیزم نیدر ا
 سیدرت در قیتوف نهیدر زم ییمعلمان زن و مرد دوره ابتدا نیکه ب

 .داردنوجود  یتفاوت معنادار
در شهر و  ییمعلمان مدارس دوره ابتدا تفاوت بین به منظور بررسی

 t)سوال پنجم پژوهش(، از آزمون  سیدر تدر قیتوف نهیروستا در زم

معلمان دوره  نیب از آن بود که یحاک جیکه نتا دیمستقل استفاده گرد
 یتفاوت معنادار سیدر تدر قیتوف نهیو روستا در زم در شهر ییابتدا

در  ییمعلمان دوره ابتدا سیدر تدر قیتوفعبارت دیگر، . بهوجود دارد
بود )جدول  (85/1( بیش از شهر )با میانگین 96/1)با میانگین روستا 

4.) 

 
 در شهر و روستا  ییمعلمان مدارس دوره ابتدا سیدر تدر قیتوف سهیدر مورد مقا تی مستقلآزمون  جینتا :4جدول 

 سطح معنی داری درجه آزادی tمقدار  انحراف استاندارد میانگین تعداد مدرسه

 16/0 85/1 79 شهر
49/5 164 0001/0 

 09/0 96/1 87 روستا

 
 نیب ایآپاسخگویی به سوال ششم پژوهش )و به منظور  تیدر نها

در  قیتوف نهیمختلف در زم یلیبا مدارک تحص ییمعلمان دوره ابتدا
با توجه به غیرنرمال بودن جامعه ، (وجود دارد؟ یتفاوت معنادار سیتدر

آن در  جیاستفاده گردید که نتا سیاز آزمون کروسکال والآماری، 

بر اساس نتایج خالصه شده در جدول  نشان داده شده است. 5جدول 
ی باالتر از توفیق بیشتری لیرک تحصابا مد ییوره ابتدامعلمان دزیر، 

 در تدریس برخوردار بودند.

 
 یی با مدارک تحصیلی مختلفمعلمان دوره ابتدا سیدر تدر قیتوف سهیدر مورد مقا سیآزمون کروسکال وال جینتا :5جدول 

 سطح معنی داری آزادیدرجه  مجذور خی رتبه میانگین تعداد مدرک تحصیلی

 55/56 28 فوق دیپلم
 
110/7 

 
2 

 
02/0 

 68/63 87 لیسانس

 08/87 13 فوق لیسانس

 

 

 بحث و نتیجه گیری -4
عملکرد  قیو توف یفرهنگ سازمان نیرابطه ب یابیحاضر به ارز پژوهش

که از  دیمطالعه آشکار گرد نیدر ا پرداخته است. ییمعلمان ابتدا
 کی یبرا تیسازمان همانند شخص کی یکه فرهنگ برا ییآنجا

 ییچون مدرسه اثرات بسزا یتواند در سازمان مهم یانسان است م
داشته باشد که در صورت عدم توجه به فرهنگ هر سازمان امکان 

 .ابدی یم شیافزا اریبس یرخداد عواقب منف
است که  نیدارد ا در مدرسه یکه فرهنگ سازمان یاز اثرات مهم یکی

 ناپذیری معلمان اثرات اجتناب ماتیو تصم سیتدر ،یزندگ یبر نحوه 
مدارس سبب  یبه فرهنگ سازمان شتریچه ب توجه هر پس .دارد

تعهد معلمان به کار و  زانیم شیافزا نیسازمان و همچن نیا یاثربخش

، 6، 5، 4]شود و بالعکس یم تیو ترب میدر امر تعل شرفتیپ تیدر نها
8 ،11]. 

در  یفرهنگ سازمان نیب دست آمده در این مطالعه،بر اساس نتایج به
وجود  یپسرانه، دخترانه و مختلط تفاوت معنادار ییمدارس دوره ابتدا

در  یفرهنگ سازمانرتبه دهند  ینشان م جیکه نتا یبه طور ؛دارد
 از مدارس پسرانه و دخترانه بود. شتریمدارس مختلط ب

معتقدند محیط این  جنسیتی منتقدان مدارس تفکیکبسیاری از 
مدارس مصنوعی است و دانش آموزان را برای زندگی در اجتماع آماده 

در  که دهد ینشان م هاپژوهش  برخی . در این راستا، نتایجنمی سازد
 یتیمدارس مختلط و تک جنس نیب زاندانش آمو یلیتحص تیموفق



 

 فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی 

 
مدارس  ریوابسته بودن تاث یتا حد جینتا نیوجود دارد که ا ییتفاوتها

 [.17]سازد یو مختلط را به فرهنگ آشکار م جنسیتی کیتفک

رس از آن است که مختلط بودن مدا یحاک جیپژوهش حاضر نتا در
که  یاونه گو عملکرد معلمان دارد به  سیتدر یبر نحوه  یاثرات مثبت

ه به نت عادالمدارس دختران و پسران در کنار هم و به صور نیدر ا
 یریراگفداده نشوند به  یبرتر یگرینسبت به د کی چیکه ه یگونه ا

 یلیتحص شرفتیپ زیدر عملکرد آنان ن و زندپردا یعلم و دانش م
آنها نشان  یلیتحص شرفتیپ نیکه هم خوردیبه چشم م یخوب

رد عملک نیعملکرد خوب خودشان در درس خواندن و همچن یدهنده
 دیاا بکالسه نیدر واقع معلم در ا .است سیتدرشان در انخوب معلم

نش کنند که هر دو گروه دا سیتدر یرا به گونه ا یمطالب درس
ود ش یامر سبب م نیمتوجه شوند که ا یآموزان دختر و پسر به خوب

 خود داشته باشند. سیدر دوران تدر یعملکرد خوب
 ییداابت مدارس یازمانسفرهنگ  نیب دهندینشان م جیکه نتا همانطور

 یتبه ره ک یبه گونه ا ؛وجود دارد یتفاوت معنادار زیشهر و روستا ن
ز ا شیروستا ب ییابتدا یدر مدارس دوره  یفرهنگ سازمان نیانگیم

 علمانم نیمطالعه نشان داد که ب نیا گرید یها افتهیباشد.  یشهر م
د وجو یتفاوت معنادار سیدر امر تدر قیتوف ی نهیزمزن و مرد در 

 قیتوف ی نهیشهر و روستا درزم ییابتدا یمعلمان دوره  نیندارد اما ب
 علمانم قیتوف گریبه عبارت د ؛تفاوت معنادار وجود دارد سیدر تدر

ی منیز  جهاین نتی بود. سیاز معلمان شهر در تدر شیروستا ب ییابتدا
ما  شورتواند با موضوع مدارس مختلط در ارتباط باشد؛ زیرا در ک

 جیانت رس مختلط فقط در روستاها شکل می گیرند و همانطور کهمدا
س دارماز  شتریدر مدارس مختلط ب یرتبه فرهنگ سازمان داد،نشان 

 پسرانه و دخترانه بود.
رهنگ فو  جوّ گذاردیاز عوامل مهمی که بر رفتار معلم تأثیر م یکی

 یطمح سازمانی مدرسه است. منظور از جو همان برداشت معلمان از
ار ایدپکار است؛ به عبارت دیگر جو عبارت است از کیفیت نسبتًا 

ثیر ان تأآن و بر رفتار کنندیمحیطی مدرسه که معلمان آن را تجربه  م
 ابط میانهمچنین جوّ سازمانی سالم و مطلوب، با رو[. 18]می گذارد

بری ه رهکاحتماال وضعیتی را پدید می آورد  فردی اصیل و درست آن،
ان علمو مدیریت حرفه ای می تواند در آن موفقیت آمیز باشد و م

بنابر  [.19]د اشنخشنودتر، وظیفه شناس تر، با انگیزه تر و با عالقه تر ب
و  هانمیجو صم دوجو لیبه دل این مباحث، می توان نتیجه گرفت که

 یهرمدارس نسبت به مدارس ش نیدر ا یی،مطلوب در مدارس روستا
-یمم به چش شتریو بهبود عملکرد آنها ب سیمعلمان در تدر قیتوف

 .خورد
از  یکی معلمان یلیبود که مدرک تحص نیپژوهش ا نیا گرید جینتا از

-هب؛ اردد ییاثر بسزا سیآنها در تدر قیتوف زانیاست که بر م یموارد
 یشتریب قیباالتر از توف یلیبا مدارک تحص ییکه معلمان ابتدا یطور

ن با علمام یبرا قیتوف نیانگیم یرتبه  وبرخوردار بودند  سیدر تدر
 بود. پلمیو فوق د سانسیاز ل شیب سانسیمدرک فوق ل

ها و کنفرانس ،یآموزش یهادوره یبا برگزار گرددیم شنهادیپ رونیا از
و به روز به  یاطالعات علم هیارا ینظر براصاحب دیدعوت از اسات

معلم، به معلمان  تیترب مراکز مشاوره سیو با تاس تالش گرددمعلمان 

آنها  یاحرفه هایتیو ارتقاء قابل یرفع موانع و مشکالت شغل یبرا
شود که  جادیا یطیشرا دیفوق با جهینت یدرراستا [.20]شودکمک 

زند خود بپردا یو حرفه ا یعلم یها یمعلمان در آن به ارتقا توانمند
است که سبب بهبود عملکرد آنان در امر  یاز عوامل یکیامر  نیکه ا
 .گردد یم سیتدر

 وصیهتمدارس  رانیو مدنظام آموزشی حاضر به مسؤالن  جینتا طبق
 نیو همچن و سازنده سالمی با جو یداشتن مدارس یبرا شودیم

ورد م شیاز پ شیدر مدارس را ب یفرهنگ سازمان ،متعهدتر یکارکنان
امل ک و حیتصح یبرا یراتییقرار دهند و همواره تغ یتوجه و بررس

بب س یازماندر واقع بهبود فرهنگ س .ندینما جادیساختن در آن ا
 شرفتیو به دنبال آن سبب پ سیعملکرد معلمان در تدر هبودب

تم ی سیسبه ارتقا تواندیم نهایتاشود که  یدانش آموزان م یلیتحص
 .بینجامد تعلیم و تربیت کشور
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