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 چکیده
استفاده شد.  Strauss & corbin برگرفته از نظریۀ ادیداده بنۀ یو روش نظر یفیک کردیرواز  در این پژوهش

 یمنابع انسان تیریمد یهادر حوزهبا تجربه و آگاه نظران و متخصصان صاحبرا آماری پژوهش حاضر  جامعۀ
ب و با نفر انتخا 18گیری هدفمند و اشباع نظری تعداد تشکیل دادند که از طریق نمونه یآموزش تیریو مد

حوری و انتخابی استفاده شده است. بنیاد مشتمل بر کدگذاری باز، مصاحبه شد و از راهبرد نظریۀ دادهآنان م

تفاوتی سازمانی در گر و ابعاد بیای، شرایط مداخله، شرایط زمینهعلّیها منجر به شناسایی شرایط یافته
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 مقدمه
 هایترین سازمانگسترده و ترینبزرگ از یکی و وزشیآم نهاد تریناصلی ،و پرورش آموزش

 اقتصادی اجتماعی و آموزشی، فرهنگی، اهداف تحقق در مهمی و اساسی نقش که است اجتماعی

 Andam)دارد بستگی آن کیفی سطح به جامعه هر بدبختی یا خوشبختی و کندمی ایفا جامعه

& Taheri, 2019: 195). ،و پایه پرورش و آموزش ویژه به آموزشی هایسازمان همۀ بنابراین 

 تربیت و معلّیت و توسعه به که ایجامعه د.دهنمی شکل را جامعه هر خودکفایی استقالل و اساس

 .(Mirjalili, 2018: 11) باشد داشته ویژه توجه پرورش و آموزش به باید اندیشد،مطلوب می

 ,Viner) استانسانی سرمایۀ  کنندهعوامل تعیین ترینیکی از قوی پرورش و آموزشسازمان 

Hargreaves, Ward, Bonell, Mokdad & Patton, 2017: 165.)  این سازمان نقش مهمی

 & ,Yanez, Uruburu, Moreno)پایدار جوامع به عنوان مراکز دانش و نوآوری دارند  در توسعۀ

(Lumbreras, 2019: 59 .هاسازمان سایر مانند نیز تربیت و معلّیت در نظام راستا، همین در 

 همه از معلم نقش میان، این در کارآمد است که انسانی نیروی موفقیت، مؤلفۀ ترینمهم

 جامعه هر در شغلی هایترین گروهمهم از یکی معلمان نتیجه، در .است ترمهم و تربرجسته

 & Kocaeksi, Ozbal) دارد گیبست هاآن عملکرد به جامعه آن سرنوشت و آینده که هستند

(Yavas, 2015: 189.  اند. معلمان انجام داده های شگرفی در توسعۀبسیاری از کشورها تالش

 (.Garira, 2020: 120) آموزان و کیفیت آموزش بوداین کار تمایل به بهبود نتایج دانش انگیزۀ

 هدف به توجه با و شوندمی بپرورش محسو و آموزش نظام موفقیت عامل ترینمهم معلمان،

 در انسانی نیروی که گفت توانمی ست،ا هاتربیت انسان و تعلیم همانا که پرورش و آموزش نظام

 نگهداری حفظ، امروزه .دارد بیشتری اهمیت هاسایر سازمان به نسبت پرورش و آموزش سازمان

 پرورش و آموزش سازمان در انسانی عمناب عمدۀ هایچالش از یکی به معلمان، در انگیزه ایجاد و

تفاوتی بی مانند زیادی هایپدیده به منجر تواندمی موضوع این به توجهیاست. بی شده تبدیل

  .(ponna & chuah, 2010: 2678) شود معلمان جمله از و کارکنان در سازمانی

 سنگین یتمسؤول و هستند جامعه هر سازانآینده و کارگزاران دهندگان،پرورش معلمان

 باشند داشته دوست را خود شغل اگرد. همچنین دارن عهده به را تربیت و معلّیت و هاحفظ ارزش

 شکوفا تربیت و معلّیت زمینۀ در نبوغشان و خالقیت استعداد، ببرند، لذت شغل در این فعالیت از و

ی سازمان تفاوتیبی قبیل زا آن بعدی عواقب نیز انگیزگی،بی و زدگیدل هرگز دچار و شودمی

 سازمانی تفاوتیبی. (Koohi, Ahmadi, Ashouri, & Beyrami,2017:12) شد نخواهند

 عوامل نتیجۀ در که است سازمان و به شغل نسبت کارکنان نگرش نوعی و تدریجی فرایندی

 به مدت طوالنی و عمیق شغلی های و نارضایتی کارکنان شدۀ ادراک عدالتی بی ازجمله مختلف
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 بحران نوعی پدیده . این(Abolfazli,Yousefi Saidabadi & Fallah, 2016: 25)آیدمی وجود

 عدم یا تحقق آن بروز صورت که در ستا صدا بدون و مستمر تخریب و آرام سقوط خاموش،

 تفاوت اعضا از گروهی یا یک سازمان برای شکست یا موفقیت همچنین، و سازمانی اهداف تحقق

 این دچار که اند. افرادیتوجهکند، بیمی کمک سازمان پیشرفت به که هاییفرصت به و ردندا

 بر تواننمی سازمان اهداف به نیل برای بنابراین توجهی ندارند. آینده به شوند،می پدیده

 ندگیما عقب دچار سازمان نتیجه، در کرد؛ تکیه اند،سازمانی شده تفاوتیبی دچار که کارکنانی

 به معلم اگر از طرفی،  (.Andam & Taheri, 2019: 197)شد  خواهد مزمن حرکتی و فکری

 به ایشایسته نحو به تواندباشد، نمی داشته نارضایتی احساس خود کاری محیط در دلیلی هر

 & Kocaeksi, Ozbal)شد  خواهد زیان دچار نیز جامعه رو، این از کند. عمل خود وظایف

Yavas, 2015: 189.) کار و هستند رو رو به نو هاییچالش با آموزشی مؤسسات جدید عصر در 

 این رو است. از آموزشی هایسازمان بنیادین هایویژگی از رقابتی و شرایط پیچیده در کردن

روزافزون  نیازهای به رقابت عرصۀ در بتوانند کهاین برای مدارس جمله از آموزشی هایسازمان

 ,Zand Karimi)بخشند  تحقق را خود بهبود روند که است ضروری باشند، خگوپاس جامعه

.(Parvaresh, Farahbakhsh, Kazemi, & Nikpi,2018: 148 به وابسته امر این یافتن تحقق 

 در مؤثر عنصری منزلۀ به زیرا معلمان است. مدارس در معلمان هایانگیزه و نیازها به توجه

 به بخشیدن تحقق برای ،و یادگیری آموزش فرایند در آن به تبع و یآموزش هایسازمان تشکیل

  پدیدۀ پژوهش، این در مورد نظر دارند. مسألۀ عهده به مهم رسالتی پرورش و آموزش اهداف

 دارای شود. افرادمی افراد نمایان در کم کم که است تدریجی روند یک تفاوتیبی است.  تفاوتیبی

 وجود گذشته و آینده میان حال، تفاوتی هیچ آنان نظر از زیرا ندارند، یندهآ به توجهی ویژگی این

 دفاعی سپر مطلق که تمکین معتقدند و برخوردارند کمی نفس به اعتماد از افرادی ندارد. چنین

در پژوهش   Abdollahi et al (2014).   (Danaei Fard & Eslami, 2010: 452)است هاآن

توان می عوامل این ازجمله است. مؤثر کارکنان تفاوتیبی بر زیادی واملعخود نشان دادند که 

 مدیریتی، سیستم سه گانۀ هایمهارت سازمان، در مدیران هوش انگیزش، سازمانی، عدالت ضعف

 و مسائل شخص به ناکافی توجه ،ارتقا و انتصاب عملکرد، ارزیابی سیستم پاداش، و حقوق

 ، ناکافیتفاوتیبی تواندمی دالیل این .برد نام را نامناسب شهروندی اررفت و نقش ابهام خانوادگی،

 هااین روش بودن ثباتبی و مغشوش و مدیریتی هایروش و رهبری هایسبک بودن نامناسب یا

 هایشیوه به ،معلمان هایانگیزه و پذیری نیازهاتحقق . بنابراین،(Kramer, 2006: 14) باشد

 را معلمان تفاوتیبی دیگر، است. به عبارت نیازمند انسانی منابع هدایت در مدیران ریرهب
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 را خود هایضعف مدیر کهاین .دانست خود کار و خود از مدیر کافی شناخت نداشتن توانمی

 بین از ساززمینه دارد، چیز تسلط همه و کس همه بر است مدیر چون کندمی فکر و شناسدنمی

 برقراری مستلزم مدیریت آموزشی که بداند باید مدیر شود.می معلمان تحرک و پویایی نبرد

  .(Bolman & Deal, 2004: 3) است معلمان با جانبه همه ارتباط

های زیادی صورت نگرفته است تفاوتی معلمان در آموزش و پرورش، پژوهشدر خصوص  بی

ها به برخی سه متغیری انجام شده است اکثر آنهای مختصری که به صورت دو یا و در پژوهش

طی، اند. فرهنگ سازمانی، عوامل انگیزشی، شرایط محیگذار اشاره کردهتأثیراز عوامل 

وری ترین عوامل ارتقای توجه به سازمان و بهرهرهبری، مهم توانمندسازی کارکنان و شیوۀ

 ,Mehrabian, Nasiripour, Keshavarz Mohammadian) اندنیروی انسانی به شمار آمده

2011:98 .)Bilim (2014) های قبل خدمت معلمان با در پژوهش خود با عنوان انگیزه

برای تدریس در مدرسه ها نشان داد که معلمان در حین خدمت کمترین انگیزه خودکارآمدی آن

 تحمل غمربه شود. متأسفانه،های قبل استخدام مربوط میکه بیشتر به آموزشرا دارند 

 ناشی باالی هایهزینه همچنین و با استعداد افراد استخدام و جذب یندفرا در فزاینده هایهزینه

 شودمی دیده موارد از بسیاری در آنان، رساندن استعدادهای ظهور به منظور به افراد این تربیت از

  ,khaloundi & Abbaspour) دارند شغل تغییر و ترک سازمان به تمایل افراد این عمل در که

را برای ادامۀ کار در این سازمان الزم  ان در سیستم آموزش و پرروش انگیزۀ. معلم(106 :2013

و در مقابل  ها نادیده گرفته شدههای آناس می کنند توانایی ها و استعدادکه احسندارند. چرا

دارند با وجود میذعان رو ااز این گیرند.گذارند، مورد تقدیر قرار نمیزمان و انرژی که می

نیروی انسانی در این سازمان  آموزان،جامعه و دانش ذاری نهاد آموزش و پرروش در آیندۀگتأثیر

ها در استان ایالم در بین بررسینتایج تحقیقات و  مانند سایر سازمان ارج و منزلتی ندارند.

 عدم تمایل به ماندگاری معلمانکه میانگین  دهدمینشان معلمان ابتدایی، راهنمایی و متوسطه 

 (دکتری و ارشد کارشناسی) باالتر تحصیلی مدارک که معلمانی میان در و %43به طور عام 

 وپرورشآموزشجدی بر پیکرۀ  هایآسیب مسئله این به توجه عدم. است %80، بیش از دارند

 م و آمار نشان دهندۀرو این ارقااز این .(Porashraf & tolabi, 2009: 140) سازدمیوارد 

فقر مطالعه در این زمینه  تفاوت شدن معلمان به آموزش و پرورش و خروج از آن خواهد بود. بی

و  انی  در نظام آموزش و پرورش کشورتفاوتی سازمو عدم وجود یک مدل برای مدیریت بی

های اصلی این انگیزه بودن معلمان در محیط کاری و میل به ترک سازمان یکی از انگیزهبی

اکتشافی  رویکردی فوق کوشیده است با مسئلۀاین مطالعه در راستای پاسخ به  .استپژوهش 

ی سازمانی را در بین معلمان دورۀ دوم تفاوتمدیریت بی ابعاد و چگونگی ،نسبت به موضوع
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 دوم دورۀ در وپرورش شآموز معلمان بیشتر کهاین به توجه با .کندمشخص شهر تهران  متوسطۀ

 دوم، متوسطۀ دورۀ از دهم پایۀ حذف با ،این سازمان تغییر ساختار با و اندیافته استقرار متوسطه

 با عامل این و دادند دست از را خود کاری فرصت دوره این انسانی   نیروی چهارم یک حدود

 ۀآیند که آنجایی از .Mohamad Aminzadeh, 2015: 3)) شد مواجه معلمان بیشتر نارضایتی

 و دغدغه بدون معلمانی ت، داشتناس کشور آن معلمان و پرورش و شآموز دستان در کشور هر

تواند به نتایج این پژوهش می بنابراین .ضروری است برای این سازمان کارا و صاحب انگیزه

تفاوتی سازمانی معلمان دریایند و مدیران و معلمان کمک کند تا ارتباط عوامل مختلف را با بی

 و ایجاد آمادگی در معلمان،های صحیح در بهبود شرایط حاکم بر مدرسه با به کار بردن روش

بررسی  به حاضر پژوهش نتیجه درها اقدام کنند. تفاوتی سازمانی و انگیزه در آنبرای کاهش بی

وهش این پژ مسئلۀ .پردازدمی شهر تهران ۀدوم متوسط ۀمعلمان دورتفاوتی سازمانی مدیریت بی

شهر  ۀمتوسطدوم  ۀمعلمان دورتفاوتی سازمانی این است که الگوی مناسب برای مدیریت بی

 چیست؟ تهران

 پیشینۀ پژوهش

های سکوت و مؤلفه بررسی رابطۀ»با عنوان  Abdollahi & Kashef (2020) در پژوهش

جه دست یافتند که به این نتی «انگاری سازمانی معلمان تربیت بدنیتفاوتی سازمانی با سهلبی

انگاری سازمانی بودند. در این بینی سهلتفاوتی سازمانی قادر به پیشمتغیرهای سکوت و بی

 دار نبود.اما سهم سکوت سازمانی معنیتفاوتی سازمانی قابل توجه بود ، سهم متغیر بیزمینه

ها انگاری سازمانی آنسهل، تفاوتی سازمانی معلمانکاهش بی نتیجۀ پژوهش نشان داده است که

ررسی رابطۀ ب» در پژوهشی با عنوان  Zandkarimi et al (2019)دهد و بالعکس. را کاهش می

مندسازی روانشناختی در میان تفاوتی سازمانی با نقش میانجی توانمیان رهبری موثق و بی

تفاوتی سازمانی با نقش میانجی میان رهبری موثق و بیاین نتیجه دست یافتند که  به  «معلمان

توانمندسازی روانشناختی به  کهتوانمندسازی روانشناختی رابطه وجود دارد. در این رابطه، وقتی

ان توعبارت دیگر، می شود، دارای قدرت بیشتری است. بهمتغیر میانجی وارد معادله می ۀمثاب

تفاوتی گفت که رهبری موثق با نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی سبب کاهش بی

در پژوهشی با عنوان  Rahimi & Khayyami (2019) .شودسازمانی در میان معلمان می

به این نتیجه دست یافتند  «تفاوتی سازمانی در معلمان شهر کاشان: پیشایندها و پسایندهابی»

 پسایندهای میانگین و متوسط حد از ترپایین سازمانی، تفاوتیبی هایمؤلفه همیانگین همکه 

 و منفی رابطۀ سازمانی تفاوتیبی و پیشایندها بین .بود متوسط از حد باالتر سازمانی، تفاوتیبی

http://qjoe.ir/article-1-1957-fa.pdf
http://qjoe.ir/article-1-1957-fa.pdf
http://qjoe.ir/article-1-1957-fa.pdf
http://qjoe.ir/article-1-1957-fa.pdf
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 ,Le Heron .دارد وجود معنادار و منفی رابطۀ و پسایندها سازمانی تفاوتیبی بین و غیرمعنادار

Apps & Husain (2018)   تفاوتی: چارچوبی عصبی آناتومی بی»در پژوهشی با  عنوان

های ند که بازبینی یافتهاهبه این نتیجه دست یافت «اخالق -شناختی برای تحریک رفتار

دهد چارچوب عصبی شناختی را برای بررسی پتانسیل مکانیزم شناختی به ما امکان میعصب

دهیم. با توجه به این دیدگاه یک گروه متصل به مناطق مغزی نقش مهمی در نظمی توسعه بی

نیازمند تمایل به ها استدالل کردند که رفتار با انگیزه کند. آنرفتارهای انگیزشی عادی ایفا می

 ,Zbardast, Naderian)  در پژوهش است. کار و یادگیری کارهای ارزشمند ۀادام، کار

.(Massoud,2016  سازمانی تفاوتیبی ایجاد و کارکنان سکوت در شخصیت نقش»عنوان با »

 برونگرایی و پذیری، تجربهناسیشوظیفه میان معنادار و معکوس ارتباط کهه است دنشان داده ش

 داد نشان نیز مسیر تحلیل از حاصل هایوجود دارد. یافته سازمانی تفاوتیبی و سکوت با

 بر نیز کارکنان سکوت  و دارد مستقیم تأثیری سازمانی تفاوتیبی و کارکنان سکوت بر شخصیت

 کارکنان گرفت نتیجه توانمی هایافته به توجه با گذارد.غیرمستقیم می اثر تفاوتیبی

 آیندۀ به و کرد نخواهند سکوت مشکالت سازمان مقابل در ،گرابرون و یرپذتجربه شناس،وظیفه

 در اظهار نظر فرهنگ ایجاد به دنبال هاسازمان اگر نتیجه در بود. هندخوا حساس سازمان

 نظر در انسانی منابع ریزیبرنامه فرایند از بخشی به عنوان را شخصیت باید هستند، سازمان

نقش اعتماد سازمانی در »با عنوان  Ghanbari & Erfanizadeh (2017) در پژوهش بگیرند.

که اثر اعتماد به همکاران بر یافته است به این نتیجه دست  «نانتعدیل بدبینی سازمانی کارک

دار معنی ،ولی بر ابعاد رفتاری و شناختی بدبینیدار است منفی و معنی ،بعد عاطفی بدبینی

دار است. نیست. اثر اعتماد به مدیریت بر ابعاد عاطفی، رفتاری و شناختی بدبینی منفی و معنی

ی بر ابعاد عاطفی و رفتاری  بدبینی معنی دار نیست ولی بر بعد اثر اعتماد به محیط کار

بین  رابطۀ»ر پژوهشی با عنوان د  Jiang et al (2017) شناختی بدبینی منفی و معنی دار است.

 در یک مطالعۀ« د سازمانی و تعهد سازمانی: مطالعۀ بین فرهنگی در چینعدالت سازمانی، اعتما

ای  و عدالت توزیعی ارتباط فتند که در استرالیا عدالت رویهتطبیقی  به این نتیجه دست یا

در  کند.نقش میانجی در رابطه با این دو متغیر عمل می ازمانی درداری دارد و اعتماد سمعنی

بر  مؤثرعوامل »ا عنوان ب shekari, .(Aliaei, Khairkhah, Hashem Zehi, 2015) پژوهش

ته اکتشافی روش آمیخ با« ای خراسانی: شرکت برق منطقهمطالعه موردتی سازمانی، تفاوبی

شده عامل شناسایی  12تفاوتی سازمانی بر مبنای نظر خبرگان در دو بعد و بر بی مؤثرعوامل 

ساالری، اهداف مبهم، انتقال که عدم شایسته ه است. نتایج حاصل از تست مدل نشان داداست

دیده سازمانی از دیدگاه مدیران ترین عوامل در بروز این پتفاوتی به محیط کار به ترتیب مهمبی
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کند و یک مدل مفهومی مفید تفاوتی کمک میبر بی مؤثر. این مدل به درک عوامل مهم است

 . کندینده فراهم میبرای تحقیقات آ

های ویژگی تأثیربررسی »با عنوان   Shaemi, Abzari & Moavayedi (2016) در پژوهش

د انبه این نتیجه دست یافته« سازمان -تفاوتی سازمانی با نقش میانجی تناسب فردبی شغلی بر

 تأثیر یشغل یهایژگیو ل مد نیبرخوردار است. در ا بیمناس برازش پژوهش از یاصل که مدل

 گر،ید یدارد. از سو یسازمانی تفاوتیبر ب یمنف تأثیرسازمان و  -بر تناسب فرد میت و مستقبمث

 یتفاوتیبر ب  سازمان -تناسب فرد یانجیبا نقش م میرمستقیبه طور غ یشغل یهایژگیو

 یسازمان یتفاوتیبر ب یمنف تأثیریز سازمان ن -دارد. تناسب فرد یمنف تأثیر کارکنان یسازمان

دوم  ۀمعلمان دورتفاوتی سازمانی هدف این پژوهش طراحی الگوی مدیریت بی کارکنان دارد.

ها و ابعاد الگوی مدیریت ویژگی تحقیق عبارت است از: سؤال است. تهران شهر ۀمتوسط

 اند؟کدام شهر تهران ۀدوم متوسط ۀمعلمان دورتفاوتی سازمانی بی

 مبانی نظری

زیرا در نظر  ی به معنی آن است که فرد به آیندۀ خود و سازمان توجهی ندارد.تفاوتی سازمانبی

تفاوتی سازمانی اعتماد به نفس پایینی دارند تی ندارند. افراد با بیوی حال، گذشته و آینده تفاو

دهند و با و بدون هیچ واکنش یا اعتراضی، هر دستوری، حتی دستورات غیرمنصفانه را انجام می

تفاوتی سازمانی انحراف از شرایط تعادل سازمانی و یک عامل کنند. بیرفتار می بی اعتنایی

که به عنوان تخریب مداوم، سقوط آرام و بحران استعداد در نظر گرفته  مخرب در سازمان است

 امید فردی که افتدمی اتفاق زمانی سازمانی تفاوتیبی.  (Shokri & Samadi, 2019: 5)شودمی

 کناره اشمیدیانا منبع از تا کوشدمی و دهدمی از دست اهدافش به آمدن نائل برای را خود

می ظاهر افراد در تدریج به که است کند یندفرا یک تفاوتیبی . (Rezaeian, 2016: 99)بگیرد

 :Danaeefard & Eslami, 2010) کندمی تخریب را ایهر عالقه تفاوتیبی حالت گاهی .شود

بی سازمان ،کارکنانی و با وجد چنین گیردمی کارکناناز  را تالش و کار ۀتفاوتی انگیزبی. ( 51

 . (Keefe, 2003: 27)گیرد می شکل وتتفا

 شامل اول، گروه .کرد بندیطبقه دو گروه در توانمی را سازمانی وتیتفایب هاینشانه

 قوانین به احترام عدم جمله از .است مشاهده قابل افراد کلی رفتار در که است های رفتارینشانه

 به نسبت حس دلبستگی وجود عدم یزن امکانات، و منابع اتالف مقررات، اهداف، سازمانی،

 با هاو رفتار آنکارکنان  عملکرد وظایف، در که است های عملکردینشانه ،دوم گروه .سازمان

 موارد شاهد بنیادی هایتفاوت دلیل وجود به دولتی بخش در متأسفانه. شوددیده می مشتریان
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 ایجاد سازمان رقابتی برای یتمز تنها نه تفاوتبی کارکنان هستیم. تفاوتیبی از بیشتری

 به تفاوتفرد بی برآن، عالوه شد. خواهند نیز سازمانی هایافزایش هزینه باعث بلکه کنندنمی

 .(Ghorbani, Amiri, & Farokhi, 2013)شودانگیزه میبی نیز سازمانی اهداف تحقق

 پژوهش شناسیروش

ین صورت که برای ه اب .بنیاد استفاده شدو روش نظریۀ داده در این پژوهش، از رویکرد کیفی

شوندگان نسبت به ابعاد الگوی ها، نگرش و ادراک مصاحبهیابی به توصیفی اجمالی از تجربهدست

بنیاد یفی و به طور خاص از رهیافت نظریۀ دادهتفاوتی سازمانی از روش پژوهش کمدیریت بی

(Strauss & corbin,1998)  .بنیاد، مبتنی بر روشی داده ز آنجا که نظریۀااستفاده شده است

های موجود، خود به تدوین یک نظریه کامالً استقرایی است؛ لذا پژوهشگر بجای آزمودن نظریه

ها پردازد. بنابراین، متغیرهای مورد بررسی بر اساس چارچوب نظری و بر اساس مقولهمی

 عمیق بدون ساختار، مبتنی بر مطالعۀ شاف خواهند شد. پژوهشگر از مصاحبۀشناسایی و اکت

ها در این روش، با استفاده از سیستم کدگذاری باز اکتشافی بهره گرفته است. تحلیل داده

ها( و کدگذاری انتخابی با گزینشی ها(، کدگذاری محوری )پروردن مقوله)شناسایی مقوله

جامعۀ ه هدف تعیین راهبردها، در این پژوهش با توجه بانجام شد. ها( )انتخاب نهایی مقوله

و  یمنابع انسان تیریمد یهانظران و متخصصان در حوزهصاحبکیفی را  حاضر در مرحلۀ

نفر  18گیری هدفمند و اشباع نظری تعداد تشکیل دادند که از طریق نمونهی آموزش تیریمد

ی و آگاه بودنمجرب ران نظصین و صاحبصانتخاب و با آنان مصاحبه شد. مالک انتخاب متخ

 فردی و رودررو صورت به مدرسان با هامصاحبه تمامیبود. موضوع مورد مطالعه  ۀدر زمین هاآن

ریزی در این مدت برنامه .شد ماه انجام 5 مدت بود که در دقیقه 45 مصاحبه زمان و میانگین

 ماه صورت گیرد. 5موجب شد تا فرایند مصاحبه در  استادانزمانی 

 صات افراد مصاحبه شوندهمشخ .1جدول 

 کاری سوابق تحصیالت جنسیت شغل ردیف

 سال 5 دکتری مدیریت آموزشی مرد علمی هیأت 1

 سال 7 ریزی درسیدکتری برنامه مرد علمی هیأت 2

 سال 4 دکتری مشاوره زن علمی هیأت 3

 سال3 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی مرد مدرس دانشگاه 4

 سال 5 شناسی ارشد عربیکار مرد مدیر مدرسه 5

 سال 8 کارشناسی ارشد عربی زن مدیر مدرسه 6
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 سال 12 کارشناسی ارشد ادبیات فارسی زن مدیر مدرسه 7

 سال 9 کارشناسی ارشد فیزیک مرد مدیر مدرسه 8

 سال 7 کارشناسی ارشد شیمی زن معلم 9

 سال 12 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی مرد مدیر مدرسه 10

 سال 16 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی زن ر مدرسهمدی 11

 سال 21 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی زن مدیر مدرسه 12

 سال 5 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی زن مدیر مدرسه 13

 سال 3 دکتری مدیریت آموزشی مرد مدرس دانشگاه 14

 سال 4 دکتری مدیریت آموزشی مرد مدرس دانشگاه 15

 سال 3 دکتری تکنولوژی آموزشی مرد نشگاهمدرس دا 16

 سال 3 دکتری روانشناسی تربیتی مرد مدرس دانشگاه 17

18 
علمی  هیأت

 دانشگاه
 سال 6 دکتری فلسفه آموزش و پرورش مرد

 هایافته

ها، برای کشف مقوله (Strauss & corbin,1998)ای نظامند است که توسط کدگذاری رویه

 دهندۀ نشان ای،زمینه نظریۀ روش در کدگذاریها توسعه داده شده است. ادهها و ابعاد دمشخصه

 تازه، هایروش با آنگاه و شوند می پردازیمفهوم شده، ها خردداده آن در که است عملیاتی

 و مفاهیم ها،سازه ها،مقوله کاوش کیفی هایداده تحلیل از هدف .خورندمی پیوند هم به دوباره

 دارنظام در روش بود. فرضی نظری مدل ساختها و سازه این بین کشف روابط مشترک؛ بعادا

کدگذاری  و  2محوری کدگذاری ،1باز کدگذاری طریق از هاداده تحلیل مراحل ایزمینه نظریۀ

 تکوین حال در نظریه از تجسمی تصویر یا منطقی پارادایم عرضۀ به و شودمی انجام  3گزینشی

ها در آوری و تجزیه و تحلیل دادهگفتنی است فرایند جمع .(Bazargan, 2008)یابد می نپایا

ها تا جایی ادامه پیدا آوری دادهگیرد. جمعاین روش، به صورت زیگزاگی و هم زمان انجام می

اوتی تفها به مرز اشباع برسد و مفاهیم مرتبط با پدیده مدیریت بیکند که محقق در دادهمی

یدی به شوند، تکراری شده و مطلب جدسازمانی که توسط مصاحبه شوندگان مختلف مطرح می

های اصلی تحلیل در ای، روشها، پرسش و تحلیل مقایسهی دادهمدل اضافه نشود. تحلیل جزئ

                                                             
1. Open Coding 

2. Axial Coding 

3. Selective Coding 
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ق به تفاوتی سازمانی، محقیابی به الگوی مدیریت بیها هستند. برای دستبرخاسته از داده نظریۀ

ها بین کدگذاری باز و محوری حرکت کرده شکلی مداوم و هدفمند، طی فرایند تحلیل داده

اند، فرایند کدگذاری باز و محوری دو گام کرده تأکیدس و کوربین واست. همان طور که اشترا

 گیرد. متوالی یک فرایند تحلیلی نیستند بلکه فرایند کدگذاری، پویا و شناور انجام می

ها از طریق کدگذاری باز مشخص شود و طی شود مقولهکدگذاری، تالش میبتدای در ا

ها طی که ارتباط بین مقولهشوند. بعد از اینها به یکدیگر مرتبط میکدگذاری محوری، مقوله

های فرعی و ها، مقولهاز طریق کدگذاری انتخابی، مقوله دگذاری باز و محوری شناسایی شدند.ک

دهندگان در پاسخ به پاسخ: علّیشود تا مدل نظری توسعه یابد. شرایط ها یکپارچه میآن ارتباط

تفاوتی سازمانی مدیریت بیاد مدل پارادایمی به تشریخ پدیدۀ ت مرتبط با هر یک از ابعسؤاال

د، بع کدهای اولیه استخراج شد. در مرحلۀهای این افراد، پرداختند. از تحلیل جمالت و دیدگاه

تمامی مصاحبه شوندگان به انضمام کدهای با اهمیت از دید  تأکیدکدهای مشترک و مورد 

ها مشخص شدند. توضحیات مصاحبه شوندگان محقق به عنوان کدهای نهایی به همراه منبع آن

( بیان شده 2تفاوتی سازمانی در جدول )مدیریت بی علّیت مربوط به شرایط سؤاالدر پاسخ به 

 مصاحبهنظر  کد نهایی مستخرج از مصاحبه است. 30زیر مقوله و  4جدول شامل است. این 

 :عبارت است از بر مدیریت بی تفاوتی سازمانی مؤثر علّیدر ارتباط با شرایط  2 شوندۀ شمارۀ

و وابسته به آموزش و  یهدفمند معلمان در مراکز دانشگاه ریآموزش نادرست و غ»

های متولی ، در واقع دانشگاه فرهنگیان و سازمانرو شیپ ریآنان از مس یپرورش و ناآگاه

ه با شرایط همعلم در این حوزه ضعیف بوده و انگیزه و دانش کافی برای مواجتربیت

و دستمزد در آموزش و  یدرآمد مال نییسطح پادهند.، سخت را در آنان پرورش نمی

اقتصادی و شرایط معیشت تواند مؤثر باشد. نیازهای می مشاغل ریبا سا اسیپرورش در ق

ن نیز از این های هر انسانی مطرح بوده که معلمادغدغه ازمعلمان همواره به عنوان یکی 

ن، آنچه که در خود معلما نیدر ب یرقابت شغل یعدم وجود فضا امر مستثنی نیستند.

شود این است که معلمان در هر شرایط )بد و های آموزشی دیده میمدارس و سازمان

نظام  شود.جدیت در این حوزه دیده نمی دهند و نظارت وبه کار خود ادامه میخوب( 

 با هر عملکردی تقریباً از پرداختی ثابت، معلمان کسانی تقریباًپرداخت دستمزد 

 ها ندارد.در پاداش و پرداختی آنبرخوردار هستند و فعالیت بیشتر و عملکرد بهتر نقشی 

( در ارتقا مؤثر معلمان تیفعال زانیح دانش و مدرک و مها )سطعدم استفاده از توانمندی

 یعوامل چون فاکتورها یافکندن برخ هیسا. درون وزارتخانه یحت یبه مناصب شغل
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بر نحوه  یا لهیقب - یقوم و یو  جناح یاسیس اناتیبه جر یو وابستگ ی، گروهیاسیس

 «در آموزش و پرورش است یتیریو مد یشغل یارتقاها

 علّیهای شناسایی شده مرتبط با شرایط ها و زیرمقوله. مقوله2جدول 

 شده در کدگذاری بازکدهای شناسایی زیر مقوله کلی مقولۀ

 علّیشرایط 

 عوامل فردی

کار، سبک شخصیت معلم و  سن، جنس، سطح تحصیالت، سابقۀ
های فردی، انتخاب شغل معلمی بدون توجه به عالقه و ویژگی

های جسمانی، ف در تدریس، بیماریرغبت، مهارت ارتباطی، ضع

خود و شغل معلمی، کفایت مشکالت روانی، نگرش و باور معلم به 

 ولیت اخالقی، میزان مطالعه، ایمان و اعتقاداتعلمی، مسؤ

 عوامل سازمانی

عدم تطبیق شغل و شاغل، ساختار متمرکز، بحران هویت شغلی، 
و  سازمانیهای درونقوانین نامشخص و مبهم، تبعیض

گیری متمرکز، نبود رقابت و فضای شغلی سازمانی، تصمیمبرون

 برانگیزچالش

 عوامل آموزشی

آموزان در کالس، امکانات و تجهیزات آموزشی، تراکم دانش

آموزان، تغییرات مداوم محتوای آموزشی و غیر مرتبط با نیاز دانش

 آموزان با نیازهای متفاوتها، دانشمحتوای کتاب

 قتصادیعوامل ا
وضعیت رفاهی و معیشتی معلمان، بودجه ناکافی، پایین بودن 

 حقوق و مزایا

ای الگوی مدیریت مصاحبه شوندگان در پاسخ مربوط به شرایط زمینه :ایشرایط زمینه

ها تفاوتی سازمانی توضیحات و مصادیقی را بیان کردند که کدهایی از عبارات مهم آنبی

ها، کدهای نهایی ترین آنبعدی این کدها پاالیش شده و مهم رحلۀاستخراج شده است. در م

( کدهای نهایی ارائه شده است. این جدول 3ای را تشکیل داده است. در جدول )شرایط زمینه
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 6شماره  شوندۀ نظر مصاحبه کد نهایی استخراج شده از مصاحبه است. 9زیر مقوله و  2شامل 

 :عبارت است از تفاوتی سازمانیبر مدیریت بی مؤثر ایدر ارتباط با شرایط زمینه

افزارها و برای مدارس و تجهیز مدارس با نرمفراهم کردن فضای آموزشی مناسب  »

های معلمان تواند زمینه را هر چه بهتر برای استفاده از تواناییروز می هایافزارسخت

سزایی در ه ی اطالعات نقش بفراهم کند چرا که در دنیای امروزی استفاده از فناور

ها در موفقیت معلمان و مدیران دارد و باعث ایجاد انگیزه و حفظ منزلت و ارزش آن

 «شودمدرسه می

 ایهای شناسایی شده مرتبط با شرایط زمینهها و زیرمقولهمقوله .3جدول

 شده در کدگذاری بازکدهای شناسایی مقولهزیر  کلی مقولۀ

 یاعوامل زمینه

عوامل 

 اجتماعی

کاهش منزلت اجتماعی، نگرش منفی و مصرفی نسبت به 

حرمتی و نگرش منفی نسبت به معلم، آموزش و پرورش، بی

های منفی، آموز در مقابل موجحمایت والدین از معلم و دانشعدم
 پایگاه اجتماعی اقتصادی

عوامل 
 ایمدرسه

ان و موقعیت مکانی مدرسه، شرایط کاری مدرسه، ساختم
 بین همکاران ضای فیزیکی کالس، جو مدرسه، رابطۀف

تی که مربوط به شرایط سؤاالخبرگان مصاحبه شونده در پاسخ به : گرشرایط مداخله

های آوری دادهتفاوتی سازمانی بود، توضیحاتی دادند. در طی فرایند جمعگر مدیریت بیمداخله

بعدی این کدها پاالیش شده و  تخراج شد و در مرحلۀها اسمصاحبه، کدهایی از عبارات مهم آن

( 4گر در نظر گرفته شد.  در جدول )ها به عنوان کدهای نهایی شرایط مداخلهترین آنمهم

کد نهایی استخراج شده از  3زیر مقوله  و  1کدهای نهایی ارائه شده است. این جدول شامل 

بر مدیریت  مؤثرای ارتباط با شرایط مداخلهدر  17 شماره شوندۀنظر مصاحبه مصاحبه است. 

 :عبارت است از تفاوتی سازمانیبی

معلمان  یو معنو یامکانات مال تأمینکرده  لیمعلم مستعد و تحص کیبنده به عنوان  »

امکانات  تأمینکه عدم . چرادانمیمعلمان م تفاوتی بیگذار بر تأثیر یهااز عامل یکیرا 

 نیو همچنشود ها در محیط خانواده میوجب کاهش منزلت شغلی آنها ممورد نیاز آن

 نیبه ا ستمیس فیضع یگذارمعلمان در جامعه با توجه به ارزش گاهیآمدن جا نییپا

ها نسبت به تفاوتی آنو در نتیجه بی معلمان  موجب نابود شدن استعداد  راداف

 «شود یموظایفشان در مدرسه 
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 گرهای شناسایی شده مرتبط با شرایط مداخلهزیرمقولهها و مقوله. 4جدول 

 شده در کدگذاری بازکدهای شناسایی زیر مقوله کلی مقولۀ

 عوامل خانوادگی گرعوامل مداخله
، معلمینگرش منفی اعضای خانواده نسبت به شغل 

 بیماری و کسالت اعضای خانواده، شاغل بودن همسر

تی که مربوط به عوامل محوری سؤاالشونده در پاسخ به  خبرگان مصاحبهپدیده و ابعاد: 

های مصاحبه، آوری دادهتفاوتی سازمانی بود، توضیحاتی دادند. در طی فرایند جمعمدیریت بی

ترین ها استخراج شد و در مرحله بعدی این کدها پاالیش شده و مهمکدهایی از عبارات مهم آن

( کدهای نهایی 5در جدول )گر در نظر گرفته شد. ط مداخلهآنها به عنوان کدهای نهایی شرای

نظر هایی استخراج شده از مصاحبه است. کد ن 6مفهوم و  1ارائه شده است. این جدول شامل 

 :عبارت است از تفاوتی سازمانیاصلی مدیریت بی در ارتباط با پدیدۀ 12شماره  شوندۀ مصاحبه

ها در مسیر ه برای ارتقای شغلی و پیشرفت آنبیشتر معلمان اعتقاد دارند که زمین»

 باشد ایگونهه ب باید بلکه باشد، ایستا نباید از نظر بنده شغل شغلی خود فراهم نیست.

 تالش به نیاز که باشد ایگونه به باید دهد. قرار یادگیری معرض در را خود دائماً فرد که

معلمان است سازمان باعث شده  ننبود . پویابکشد چالش به را فرد و باشد داشته ذهنی

گذار باشند و به تأثیرو بتوانند بیشتر در مدرسه  دهندکمتر بتوانند اطالعات خود را بروز 

ن کاهش یافته و آموزاگذاری هر چه بیشتر بر دانشتأثیر برایها آن این خاطر انگیزۀ

 «اندتفاوت شدهخود بی نسبت به این وظیفۀ

 اصلی های شناسایی شده مرتبط با پدیدۀا و زیرمقولههمقوله. 5جدول 

 شده در کدگذاری بازکدهای شناسایی  مقولهزیر  اصلی مقولۀ

تفاوتی ابعاد بی

 سازمانی
 تفاوتی سازمانیبی

های عادالنه برای عدم وجود ارتقاء شغلی، نبود رقابت

های ارتقا، نبود فرصت عادالنه برای ارتقا، نبود چالش

کار یکنواخت و تکراری، عدم احساس نیاز به  شغلی،
 یادگیری

تی که مربوط به راهبردها و سؤاالخبرگان مصاحبه شونده در پاسخ به راهبردها و اقدامات: 

های آوری دادهتفاوتی سازمانی بود، توضیحاتی دادند. در طی فرایند جمعاقدامات مدیریت بی

بعدی این کدها پاالیش شده و  استخراج شد و در مرحلۀها مصاحبه، کدهایی از عبارات مهم آن

( 5در جدول )دها و اقدامات در نظر گرفته شد. ها به عنوان کدهای نهایی راهبرترین آنمهم
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هایی استخراج شده از کد ن  12مفهوم و  3این جدول شامل  کدهای نهایی ارائه شده است.

 تفاوتی سازمانیرتباط با راهبردهای مدیریت بیدر ا 9شماره  شوندۀ نظر مصاحبه مصاحبه است.

 عبارت است از:

برای استخدام در نظر  یهایمالک دام معلمان باید بهبود پیدا کند وروند جذب و استخ»

و سازمانی های درونتبعیض منجر به جذب افراد توانمند شود. گرفته شود که بتواند

آموزان در صورت امکان تعداد دانش ود.سازمانی کاهش و از معلمان حمایت کافی شبرون

های ضمن خدمت مجدداً بازنگری شده و آموزش د.هر کالس به حد استاندارد نزدیک شو

امکان ارتقای شغلی معلمان فراهم ها نیز بازنگری شود. این آزمون در طراحی و برگزاری

پاداش به آنان و  ای معلمان مورد توجه و تحسین قرار گرفتههای فراوظیفهشود یا فعالیت

 «داده شود

 های شناسایی شده مرتبط با راهبردها و اقداماتها و زیرمقولهمقوله. 5جدول 

 شده در کدگذاری بازکدهای شناسایی زیر مقوله کلی مقولۀ

راهبردها و 

 اقدامات

 آموزش و بهسازی
های مستمر و مناسب، جذب و گزینش صحیح،  آموزش

 تفاوتیهای ضد بیآموزش دوره

حمایت مادی و 

 معنوی

و ترفیع، رفاه ، سیستم سالم ارتقا سیستم مناسب تشویق

بودجه و اعتبارات باال، شرایط کاری مناسب،  اجتماعی مناسب،

 های سازمانی و اجتماعیحمایت

 شغلی مشاورۀ
سازی شغلی، نبود چرخش شغلی و جذاب کردن کار، غنی

 تفاوتیهای روحی ضد بیاستراتژی به  توجه

تی که مربوط به پیامدهای مدیریت سؤاالخبرگان مصاحبه شونده در پاسخ به : پیامدها

های مصاحبه، کدهایی از آوری دادهتفاوتی سازمانی بود، توضیحاتی دادند. در طی فرایند جمعبی

به عنوان ها ترین آنبعدی این کدها پاالیش و مهم در مرحلۀ ها استخراج شد وعبارات مهم آن

( کدهای نهایی ارائه شده است. این 6در جدول )نهایی پیامدها در نظر گرفته شد.  کدهای

شوندۀ  نظر مصاحبهکد نهایی استخراج شده از مصاحبه است.   22مفهوم و   4جدول شامل 

 عبارت است از: تفاوتی سازمانیدر ارتباط با پیامدهای مدیریت بی 6شماره 

لمان در سازمان مدیریت شود این عامل  باعث بهبود کیفیت آموزشی تفاوتی معاگر بی»

 تأمینشود. منابع انسانی از لحاظ بهداشت روحی و روانی به معنای واقعی خود می

زیرا افراد با انگیزه همواره در جستجوی بهتری برای بهبود و شکوفایی و کاربرد شوند می
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کاهش هزینه ها و جلوگیری از اتالف بیهوده های خود هستند و از طرفی دیگر استعداد

منابع خواهد داشت و موجب افزایش سطح علمی معلمان و در نهایت به پیشرفت 

 «تحصیلی دانش آموزان منجر خواهد شد
 اهیم شناسایی شده مرتبط با پیامدهاها و مف. مقوله6جدول

 کدها)مفاهیم شناسایی شده( زیر مقوله کلی مقولۀ

مدیریت بی

 تفاوتی سازمانی

 کیفیت آموزشی

افزایش  مدارس، دانش سطح ارتقای آموزشی، کیفیت بهبود

علمان، بهبود پیشرفت کیفیت آموزش، بهبود کیفیت آموزشی م

بهبود  تحصیلی دانش آموزان،آموزان، پیشرفت تحصیلی دانش
موزان خالق، بهبود آآموزان، پرورش دانشسطح آموزشی دانش

سواد علمی معلمان، بهبود توان علمی مدارس، پیشرفت تحصیلی 

 دانش آموزان، بهبود کیفیت

 طراحی هدف ها به صورت قابل فهم، اثربخشی، اثربخشی اثربخشی

 سالمت روانی، سالمت روانی روانی، و روحی بهداشت تأمین سالمت روانی

 شغلی رضایت

کردن انگیزه بخشی به افراد نخبه، ایجاد انگیزش و پویا 

ایجاد انگیزه، بهبود انگیزه و کارایی، مدارس، پویایی مدارس، 

 بهبود انگیزه، رضایت شغلی

هتای پیتاده شتده مصتاحبهدر فرایند کدگذاری انتخابی و فرایند تلفیق، متتن  تصریح مدل:

هتای اصتلی و فرعتی بودنتد هایی که بیانگر ارتباط بین مقولهدوباره بررسی شد و جمالت و ایده
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از کدگذاری باز و محوری  دست آمده، مفاهیم حاصله مورد توجه قرار گرفتند. بر اساس روابط ب

تفاوتی سازمانی بته صتورت و مدیریت بی انتخابی به یکدیگر پیوند داده شدکدگذاری  در مرحلۀ

 .شدیک الگوی مفهومی منعکس 

تفاوتی سازمانی بر منبای های بخش کیفی بیانگر آن است که بی( تحلیل یافته1طبق شکل )

ی بر مبنای بلوغ سازمانی و ساختار عوامل اقتصادی، آموزش عواملی، عوامل سازمانفردی،  عوامل

 یمتاد تیحمابهسازی،  و نی از طریق راهبردهای آموزشتفاوتی سازمایابد. بیسازمانی شکل می

عوامتل اجتمتاعی و  راهبردها این کنندۀ فراهم بستر شود. ی مدیریت میشغل ۀمشاوری، و معنو

. استتگر در مسیر راهبردهتا . عوامل خانوادگی یکی از متغیرهای مداخلهاست ایعوامل مدرسه

تفاوتی سازمانی در مدارس متوستطه ای مدیریت بیهای پژوهش نشان داد راهبردهای اجریافته

تفتاوتی ستازمانی را در پتی ای و محیطی پیامد متدیریت بتیدر کنش و واکنش با عوامل زمینه

دوم متوستطه را  سازمانی را در معلمان متدارس دورۀ تفاوتیداشت. شکل باال فرایند مدیریت بی

 .کندمینعکس نیاد مبمند نظریۀ دادهبر مبنای طرح نظام

 گیریبحث و نتیجه

آمده از دستتهتای بهحاکی از آن بود که بر مبنای کدگتذاری داده علّینتایج در رابطه با شرایط 

متؤثر بتر  علّتیفردی، سازمانی، آموزشی، اقتصادی به عنوان شرایط  مصاحبه، چهار مقولۀ عمدۀ

اج شدند کته هتر کتدام ختود زیتر دوم متوسطه کشف و استخردورۀ تفاوتی سازمانی معلمان بی

است  علّیدهند. طبق نتایج تحقیق عوامل فردی از جمله شرایط های زیادی را پوشش میمقوله

گتذارد. عوامتل فتردی از قبیتل ستبک شخصتیت معلتم و متی تتأثیرتفاوتی ستازمانی که بر بی

هتای ژوهش بتا پتژوهشگذار بوده است. نتایج این پتأثیرتفاوتی سازمانی های فردی بر بیویژگی
Shamsai, Davoodabadi, & Sadeghi, 2015).؛ Navi, Bazrafshan, Mojtaba, 

Gholizadeh, &  Karshki, 2015).   استتستو هتم. Shamsaei et al (2015)   در پژوهشتی

ستازمان یافتته دو واحتدی متشتکل از  ۀبه عنوان مجموعت یتیشخص یهایگژیونشان دادند که 

که بر روی هم، یک فرد را از فترد یتا افتراد دیگتر  استثابت و پایدار در افراد  ت نسبتاًخصوصیا

 یهتر فترد الگوهتا تیشخصت توان گفتت کته . در تبیین این یافته پژوهشی میسازدمتمایز می

 نیتیرا تع طیشتخص بتا محت یستازگار ۀاستت کته نحتو یتفکتر و هایوهیاز رفتار و ش ینیمع

تفتاوتی است که بتر بتی علّیحقیق نشان داد که عوامل سازمانی از جمله شرایط نتایج تر.دکنیم

 ,Sangi, Azar ؛ Jiang (2016) هتایگذارد. نتایج ایتن پتژوهش بتا پتژوهشمی تأثیرسازمانی 

Adel, Shafiee Nikobadi, Moghadam, 2017).  استتستو هم .Jiang (2016)   در پتژوهش
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استت. کتار تفاوتی ستازمانی اشتاره کترده غل در پیشگیری از بیخود به نقش تناسب شغل و شا

تفتاوتی هاست و برای این که با از خودبیگتانگی و بتیجوامع و سازمان عنصر مهم و البته سازندۀ

سازمانی همراه نباشد، الزم است تا از لحاظ فیزیولوژیک و روانشناسی برای کارمند مساعد باشتد 

های یتک شتغل در ارتبتاط بتا گیرد، الزم است تا ویژگیل شکل میو از آنجایی که در قالب شغ

 تفتاوتییبتعوامتل ستازمانی متؤثر بتر  تأثیر. در تبیین شودخصوصیات شاغل سنجیده و لحاظ 

و پترورش بته دالیتل مختلتف در  که عالوه بر فرد، خود سازمان آمتوزشتوان گفت می یسازمان

و پتاداش به دلیل عدم تعریف سیستم ارتقا  ش دارد وتوسط معلمان نقتفاوتی سازمانی بی تجربۀ

های سازمانی از معلمان و جایگاه و پایگاه ضعیف سازمان آموزش و پترورش مناسب، نبود حمایت

دارد.  تأثیرو رکود معلمان  تفاوتی سازمانیبیها به طور مستقیم در تجربۀ ازماننسبت به سایر س

تتری ها، احساس حمایتت و منزلتت و پایگتاه کتمسازمان معلمی که در مقایسه با سایر کارکنان

و بته  کنتدآموزان نگرش منفی پیدا متیتری داشته و نسبت به کالس و دانشکم کند انگیزۀمی

و پاداش در سازمان آموزش و  رود. عدم تعریف سیستم ارتقاد میو رکو تفاوتی سازمانیبیسمت 

دهد سازمان آمتوزش بود که نشان میتفاوتی سازمانی بیپرورش در بین معلمان از جمله عوامل 

 یو پرورش در این حوزه ضعیف عمل کرده و همچنین سایه افکنتدن جریانتات حزبتی در ارتقتا

  (.(Sangi et al, 2017معلمان و مدیران مزید بر علت بوده است 

تفتاوتی کته بتر بتی است علّینتایج تحقیق نشان داد که عوامل آموزشی نیز از جمله شرایط 

 ,Sheibani ؛ Porshahbaz (2016)های گذارد.  نتایج این پژوهش با پژوهشمی تأثیرسازمانی 

Mousavi (2014)  ؛Mahdavi & Hasomi (2016) استتستو هتم .Porshahbaz (2016)  در

 تفتاوتی ستازمانی اشتارهی آموزشتی در کتاهش بتیهتایفناورپژوهش خود به نقش استفاده از 

مثبتت بتین  در پتژوهش ختود بته رابطتۀ Mahdavi & Hasomi (2016)اند. همچنتین داشته

ت علمتی دانشتگاه آزاد بته ناوری اطالعات و ارتباطات با رضایت شغلی اعضای هیتأی فریکارگبه

های آموزشی بر رضایت شغلی اعضای هیات علمتی اشتاره داشتته مثبت استفاده از فناوری تأثیر

ند یادگیری است. شتناخت و عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت فرای ی آموزشی ازاست. درواقع فناور

ادگیری یت -ینتد یتاددهیفراکردن آموزان و اثربخش کاربست آن موجب تسهیل یادگیری دانش

مؤثر بر  علّیکه در شرایط  دیگریمقولۀ شود. یند یادگیری منجر میشده و به بهبود کیفیت فرا

عیت رفتاهی و د، عوامتل اقتصتادی بتود کته کتدهای همچتون وضتمطرح شتفاوتی سازمانی بی

دهتد. ناکافی مدارس، پایین بودن حقوق و مزایای معلمان را پوشش می معیشتی معلمان، بودجۀ

  Hasanvand (2016)؛  Sepah Mansour et al (2012) هتاینتایج ایتن پتژوهش بتا پتژوهش
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ش ختود بته نقتش رضتایت از پرداختت در پتژوهSepah Mansour et al (2012) . استسو هم

اند. پایین بتودن داری شغل اشاره کردهحقوق و مزایا در کاهش فرسودگی شغلی و افزایش معنی

ات زحمات خود با ستایر کارکنتان تأثیرخود و تالش و  ، مقایسۀهاحقوق معلمان و رفاه پایین آن

زیتادی بتر بتی  تأثیرورده بودند ها همواره در کسانی که با نگرش مادی به این شغل رو آسازمان

ستاز ای بته عنتوان عوامتل زمینتهتفاوتی سازمانی گذاشته بود. بر اساس نتتایج، عوامتل مدرسته

 Bhavani et alهتاینتایج این پژوهش با پژوهشدر بین معلمان مطرح شد. تفاوتی سازمانی بی

تتوان گیرد؛ زیرا به یک تعبیر میع را در بر میای وسیمدرسه گستره . جوّاستهمسو    (2013)

این عامل برشمرد. با ایتن حتال، در نگتاهی  گذرد در زمرۀهر چه را داخل مدرسه یا سازمان می

و جتود  سازمانی عبارت است از روابطی ظریف که بین کارکنان آن توان گفت که جوّتر میدقیق

کردن یا درک این روابط نباشتند  سکارکنان قادر به دیدن یا لم دارد، هر چند ممکن است همۀ

دهتد قترار متی تتأثیرولی در هر صورت این فضا تقریباً هر چته را درون ستازمان باشتد، تحتت 

(Sarmad, 2009) .تفتاوتی بتیستاز بر اساس نتایج، عوامل اجتمتاعی بته عنتوان عوامتل زمینته

 Jahangiri & Elmiهتاینتتایج ایتن پتژوهش بتا پتژوهش در بین معلمان مطرح شد.سازمانی 

معقتد بودند   Jahangiri & Elmi (2015) .استسو هم   Bhavani, Prasad (2013)؛  (2015)

که معلمتان، بته عنتوان رکتن معلمان در فرایند آموزش و پرورش نقش کلیدی دارند و برای این

درستی ایفا کنند، باید م و تربیت به یعلاصلی آموزش و پرورش، بتوانند نقش خود را در فرایند ت

ای برخوردار باشند. معلمی کته منزلتت اجتمتاعی واالیتی از منزلت و موقعیت اجتماعی شایسته

هتای ایرانی، از گذشتهآموزان باشد. در جامعۀ تواند الگوی مطلوب برای دانشبرخوردار است، می

د م و تربیت افرایعلان در تات پیشوایان علمی، مذهبی و نقش سازندشتأکیددور معلمان به خاطر 

درآمتد جامعته،  تر از متوستطمردم بوده و به رغم درآمد پایین جامعه، همواره مورد احترام عامۀ

گتر در ، خانواده به عنوان عامل مداخلهاند. بر اساس نتایجاحترام و منزلت اجتماعی واالیی داشته

هایی همچتون نگترش اعضتای مقولهگی، زیرعوامل خانوادتفاوتی سازمانی معلمان مطرح شد. بی

خانواده، بیماری و کسالت اعضای خانواده همچنین شاغل بودن همستر بته عنتوان عتواملی کته 

تفاوتی سازمانی معلمان را تشدید کند، مطترح شتده استت. نتتایج ایتن پتژوهش بتا تواند بیمی

  .استسو هم Tremblay & Roger (2004) ؛ Ghorbani & Jomeniya (2018) هایپژوهش

تفتاوتی ستازمانی بر اساس نتایج آموزش و بهسازی به عنوان یکی از راهبردهتای کتاهش بتی   

 Borghani ؛Ozcan & Gunduz (2015) هاینتایج این پژوهش با پژوهش معلمان مطرح شد.

et al (2016) به منظتور  ها،انسان یمراحل زندگ تمامدر  رییادگیبه آموزش و  ازین. سو استهم

است. آموزش نه تنها موجب ارتقای تتوان و  ریانکارناپذ یها ضرورتآن طیدرک بهتر و ارتقای مح
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هتا در اداره و تیقابل نیتوان به کمک ایبلکه م شودیم دیخدمات و تول ۀهای افراد در ارائتیقابل

. افتتیاقتصتادی دستت و  ید کاالها و خدمات، به سطح باالتر مراتب اجتماعیتول ۀچرخ تیهدا

 یانستان روییت، توستعه و آمتوزش نعلم به سرعت در حال گسترش است ۀکه دامن یجهان کنون

 ,Bourghani,Farahani, Abdarzadeh سازمان دارد کی تیای در حفظ، بقا و موفقسهم عمده

& Fotovat(2016). ی بر اساس نتایج حمایت مادی و معنوی نیز بته عنتوان یکتی از راهبردهتا

 & Ghaderzadeهای نتایج این پژوهش با پژوهش تفاوتی سازمانی معلمان مطرح شد.کاهش بی

Faraji (2014) مهم شتمردن معلتم توان گفت که پژوهشی می . در تبیین این یافتۀاستسو هم

اگرچته در جوامتع معاصتر همتراه بتا تتأمین یتادگیری -به عنوان کارگزار اصلی جریان یتاددهی

ها صورت گرفته امتا در عمتل بتا ن و منزلت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آنظ شأمقدمات حف

مبودهایی منجر به تالش معلمان بترای است. چنین ک شدهاجرایی مواجه  کمبودهایی در حیطۀ

راهبردهتای از شغلی به عنوان یکتی دیگتر  مشاورۀجبران و ترمیم نیازهای معیشتی شده است. 

شتغلی کنندگان مطرح شد. در مقولۀ مشاورۀ بهمعلمان از طرف مصاح تفاوتی سازمانیکاهش بی

های روحتی استراتژی به سازی شغلی، نبود چرخش شغلی و جذاب کردن کار، توجهکدهای غنی

 & ,Shirazi, Zakerianهتای نتتایج ایتن پتژوهش بتا پتژوهش. شتدتفتاوتی مطترح ضتد بتی

Mahmoodi (2015) ،Kim, Knight, & Crutsinger (2009) در تبیتین نتتایج استتستو هم .

سازی و چرخش شغلی موجب جتذابیت بیشتتر شتغل شتده و آن را گفت که غنیتوان یافته می

ر، اثربخش تر می سازد. طراحی شغل غنی شتده موجتب افتزایش رضتایت شتغلی و کیفیتت کتا

چنین غنی سازی شود. همری  و کاهش میزان غیبت در کار میوافزایش عملکرد سازمانی و بهره

ریزی، اجرا و ارزیتابی شغلی منجر به طراحی مجدد شغل برای مشارکت بیشتر کارکنان در برنامه

تفاوتی ستازمانی مدیریت بی داد نشان پژوهش هاییافته (Kim et al, 2009). کار خود می شود

د. در واقتع متدیریت گر، پیامدهای مختلفتی بته همتراه دارای و مداخلهعوامل زمینه تأثیرتحت 

شتغلی  رضتایتروانتی و  اثربخشی، ستالمت آموزشی، تفاوتی سازمانی معلمان موجب کیفیتبی

 Asadi, Nazari, Shakoori, & Saadatهتای هتای پتژوهش حاضتر بتا یافتتهشتود. یافتتهمی

 تتوان. در تبیین این یافتۀ پژوهشی میاستسو هم Gravand & Abaspour (2012) ؛(2014)

آمیتز هتر فعالیتت گفت که با توجه به حساسیت سازمان آموزش و پرورش، برای اجرای موفقیت

آموزشی افزون بر منابع مالی، وسایل و فناوری، وجود نیروی انسانی سالم و متعهد، نقش اساسی 

تعهد کاری و واکنش عاطفی فرد نسبت به کار همچنین باال بودن  کند. به عبارت دیگررا ایفا می



 1399 263 زمستان چهارم، شماره، تمهشدوره  ی مدیریت مدرسهفصلنامه علمی پژوهش

یتابی ستازمان بته اهتدافش برد و موجب اثربخشتی و دستتسالمت روانی، قابلیت کار را باال می

 با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود:شود. می

 هتای آموزشتی و بتا در نظتر تفاوتی در سازمانبا توجه به نقش حیاتی از بین بردن بی

ی صتورت گرفتته لتذا پیشتنهاد پژوهش حاضر مطالعات انتدککه در زمینۀ گرفتن این

 شود تحقیقات بیشتری در این زمینه انجام گیرد.می

 که نتایج پتژوهش نشتان داد کته عوامتل ختانوادگی بته عنتوان عوامتل با توجه به این

هتای بعتدی بته شتود در پتژوهشتفاوتی افتراد بودنتد پیشتنهاد متیگر در بیمداخله

 وزشی پرداخته شود.شناسی این دو مقوله در نظام آمآسیب

 های سازمانی بته شود در مطالعات بعدی متغیرهای مورد بررسی با حمایتپیشنهاد می

 تر و به صورت طولی مورد بررسی قرار گیرد.صورت عمیق

 هتای تفاوتی سازمانی در سازمانگذار در مدیریت بیتأثیرشود سایر عوامل پیشنهاد می

 گیرد.آموزشی دیگر مورد مطالعه قرار 
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