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چکيده
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه حمایت سازمانی برعملکردآموزشی معلمان مقطع متوسطه
شهرزاهدان میباشد .جامعه آماری این تحقیق کلیه معلمان دوره متوسطه شهرستان زاهدان در
سال تحصیلی  5931 – 5931به حجم  569نفر (  87نفر مرد و  71نفر زن ) را شامل می شود که
بر اساس جدول مورگان تعداد  551نفر (  11نفر مرد و  66نفر زن ) که به شیوه نمونه گیری طبقه
ای – تصادفی انتخاب و به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفت  .برای تجزیه و تحلیل داده ها در
این تحقیق از آمار توصیفی و استنباطی جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده می شود به طوری
که در آمار توصیفی از جدول فراوانی  ،درصد  ،میانگین  ،انحراف معیار ،ودر آمار استنباطی از
آزمون متناسب با سواالت پژوهش از قبیل آزمون  tتک گروهی ،آزمون  tمستقل ،آزمون ضریب
همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده گردید که تمام محاسبات با استفاده از نرم افزار spss39
استفاده شد  .نتایج تحقیق نشانگر این است که نظام مدیریت ،حمایت سازمانی و عملکرد آموزشی
مطلوب بوده رایطه معناداری معناداری مشاهده شد .همچنین حمایت سازمانی در سطح باالیی قادر
به پیش بینی عملکرد آموزش بودند.
واژگان کليدي :حمایت سازمانی ،عملکردآموزشی ،معلمان  ،مقطع متوسطه.
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مقدمه
با توجه به هزینه باالی استخدام افراد مستعد ،حمایت سازمانی بر عملکرد آموزشی می تواند با پرورش افراد مستعد در
سازمان  ،ریسک نگهداشتن کارکنان را کاهش دهد.هزینه های عدم یکپارچگی مدیریت عملکرد و یادگیریدورنمای بحران از دست
دادن استعدادهای سازمان ،به ویژه سازمانهای مهارت محور ،نظیر :صنایع برق و مخابرات را زیرفشار قرار داده است .رقابت برای
جذب کارکنان با مهارت سطح باال ،سازمانها را وادار به پیشنهاد پرداخت اضافی تا سقف  31درصد برای استخدام کرده است  .البته
حتی با سرمایه گذاری کالن در فرایند استخدام نیز ،الزاماً نمی توان از بحران استعداد جلوگیری کرد .مطابق یک بررسی انجام شده
در اکتبر  ، 3666سازمانها گزارش دادند که کارکنان آنها در زمینه هایی ،از قبیل :تخصص ،اخالق حرفه ای و عادتهای کاری
پایهای دارای بیشترین مسئله هستند .با این مقدمه  ،سازمانها درک کرده اند که آنها باید مهارتهای ویژه شغل را شناسایی کنند .این
چالش سازمانهای مهارت محور از قبیل صنایع همگانی مانند برق  ،مخابرات و غیره را وادار کرده که مبالغ هنگفتی را به عنوان
شهریه دورههای فنی و حرفهای برای آموزش این مهارتهای حرفه ای به نیروهای کاری پرداخت کنند.برای ماندگاری در فضای
بسیار رقابتی امروزی ،سازمانها باید مدل سنتی استخدام آموزش را با ایجاد یک استراتژی مدیریت استعداد بر مبنای
نگهداشت/توسعه و بهبود جایگزین به وجود آورند .پیادهسازی موفقیتآمیز این استراتژی ،نیازمند یکپارچگی کامل بین سیستم های
مدیریت عملکرد و مدیریت یادگیری است( .سرمد .)5939،
بيان مسئله
امروزه سازمانها بخوبی دریافته اند که به منظور موفقیت در اقتصاد پیچیده جهانی و نیز ماندگاری در محیط رقابتی کسب و کار ،به
داشتن بهترین استعدادها نیاز دارند .همزمان با درک نیاز به استخدام  ،توسعه و نگهداشت استعدادها ،سازمانها دریافتهاندکه
استعدادها منابعی بحرانی هستند که برای دستیابی به بهترین نتیجهها نیازمند مدیریت می باشند .در گذشته دهه های  5366تا
 5386مدیریت استعداد به عنوان یک مسئولیت جنبی به دپارتمان پرسنلی محول شده بود  ،در حالیکه امروزه مدیریت
استعداد 5به عنوان یک وظیفه سازمانی که مسئولیت آن به عهده تمام دپارتمان هاست ،بسیار جدی تر موردنظر قرار گرفته است .بی
شک عصر حاضر ،عصر سازمانهاست و متولیان این سازمانها ،انسانها هستند؛ انسانهایی که خود به واسطه در اختیار داشتن عظیم
ترین منبع قدرت؛ یعنی تفکر ،می توانند موجبات تعالی ،حرکت و رشد سازمانها را پدید آورند(فاطمی.)5933،
در سالهای اخیر ،در سازمانهای ایرانی ،مبحث پرورش و توسعه نیروی انسانی در قالبهای گوناگونی ،نظیر :شناسایی و پرورش
استعدادها ،جانشین پروری  ،مدیران آینده  ،مدیران سایه مورد توجه قرار گرفته است .سازمان های هزاره سوم امروزه از «سرمایه
انسانسی » 3و «انسان دانایی محور  »9یاد می کنند .توسعه و رشد منابع انسانی در سازمان ها بعنوان مهمترین منبع تولید ،راز
ماندگاری و بقاء بنگاه ها تلقی ش ده است و مهمترین چالش در عرصه کسب و کار دیگر تنها موضوع فناوری نیست بلکه بهره مندی
و بهره وری بیشتر از نیروی انسانی هوشمند و سرمایه انسانی مستعد ،راز و رمز اصلی رویارویی و برخورد با چالش ها و آسیب های
کسب و کار می باشد بطوریکه در سال های اخیر متفکران و اندیشمندان مدیریت مدیریت از مفهومی به نام مدیریت استعداد سخن
و یاد می کنند(صیادی .)5939،
اساس نگاه دین مبین اسالم و در جان کالم ،فلسفه خلقت جهان هستی بر پایه وجود انسان این اشرف مخلوقات بوده بطوریکه از
نگاه مدیریت اسالمی و تنها به یک حدیث از احادیث گهربار پیامبر مکرم اسالم(ص) که می فرمایند« :همه ی مردمان ،معدن هایی
هستند ،به سان معدن های طال و نقره» ؛ که خود بیانگر توجه به انسان و به طور اخص با توجه به موضوع نو و جدید در عرصه ی
کنونی مدیریت دنیا ،مدیریت استعداد و جانشین پروری که این حدیث خود به تنهایی بیانگر نگاه و توجه دقیق و ظرافت دین مبین
اسالم و احادیث و روایات و آمیزه های دینی و شریعت اسالمی است که از ابتدا و خیلی قبل تر از حال حاضر به آن توجه داشته
است(امین پور.)5933،
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سازمانها باید بدانند اگر بر دهانهای سازمانی مهر سکوت زده شود ،اذهان سازمانی  -که مولد حمایت سازمانی و عملکردآموزشی
خواهند شد و عالوه بر آن ،کاهش بهره وری ،عملکرد ،رضایت شغلی و تعهد در سرمایه انسانی روی خواهد داد.بسیاری از کارکنان بر
این باورند که سازمانهایشان از کانالهای ارتباطی باز و تسهیم اطالعات حمایت نمیکنند .در بسیاری از سازمانهای معاصر،
کارکنان از ارائه نظرات و نگرانیهایشان در مورد مشکالت سازمانی امتناع میورزند که این پدیده جمعی سازمانی را نابودکننده ی
حمایت سازمانی و عملکردآموزشی مینامیم .اگر زبانها به حرکت در نیایند ،دانشی برای سازمان تولید نمیشود.زبان ،ابزار تعامل
انسانها در سازمانهاست .وقتی سکوت ،سازمان را فرا میگیرد ،رکود و فتور در حمایت سازمانی و عملکردآموزشی آن رسوب
میکند و مزیت رقابتی سازمانی بیمعنا میشود (خدادادی.)5939،
کارکنان دیدگاهی کلی از میزان حمایت سازمان نسبت به خود شکل می دهند و در ازای این حمایت به اهداف سازمان و تحقق آنها
توجه می کنند .همچنین توانمند سازی روانشناختی به سازمان امکان انعطاف پذیری بیشتر و پاسخ دهی سریع به تغییرات را می
دهد .از طرفی سازمان به کارکنانى نیازمند است که مایل به پا را فراتر نهادن از الزامات رسمى شغلی باشند(اسدپور. )5933،
یکی از بزرگترین مشخصههای عصر حاضر ،اهتمام و توجه جدی مدیران سازمان آموزش وپرورش به حمایت سازمانی و
عملکردآموزشی اعضای سازمان است .با گذشت زمان اهمیت نیروی انسانی پویا و سرزنده بیش از پیش به اثبات رسیده است .تا و
مدیریت یادگیری است( .سرمد .)5939،
آنجا که برخی معتقدند که سرمایه ،همان نیروی انسانیاست.در کشورهای توسعهیافته نظر به حمایت سازمانی و عملکردآموزشی و
پیشرفت آن ،جزو مسائل اصلی و خط مشی سازمانهاست .در آموزش و پرورش ،بسته به اهمیت فوقالعاده و نقشی که این سازمان
در پیدایش و تربیت نیروی کارآمد برای آینده دارد ،توجه به این مسئله ضروریتر بهنظر میرسد .در صدر نیروهای فعال در هر
سیستم آموزشی ،معلمان قرار دارند که مستقیما در خط مقدم عرصه تعلیم و تربیت نقش ایفا میکنند .آنچه در اکثر کشورهای
جهان بهطور ملموس مشاهده میشود توجه ویژه به باالتر بردن حمایت سازمانی و عملکردآموزشی معلمان است(لیچر.)3659،5
با عنایت به مطالب ذکرشده پژوهشگر درصدد بررسی موضوع ((بررسی رابطه نظام مدیریت استعداد وحمایت سازمانی
برعملکردآموزشی معلمان مقطع متوسطه شهرزاهدان)) برآمد تاازاین طریق بتواند پیشنهادات علمی وعملی به مدیران مدارس
ومدیران آموزش وپرورش ارایه نماید.
اهميت و ضرورت تحقيق
حمایت سازمانی برعملکردآموزشی معلمان که قابلیت مدیریت استعداد متمرکز را ایجاد میکند و کمک میکند تا شما مناسبترین
افراد را در نقشهای سازمانی به کاربگیرید  .فرق نمیکند این افراد در داخل سازمان یا در از آن باشند  ،ترسیم نقش هر یک از
کاندیداها ،زبان مشترکی به وجود می آورد که می تواند نیازهای آینده را مشخص کند .با این کار اطمینان می یابیم که فرایندهای
منابع انسانی هدفمند و ثابت هستند و امکان ارزیابی و درک استعدادها در بسیاری از بخشهای درون سازمانی امکان پذیر می گردد
(تیموری.)5935،
ضرورت حمایت سازمانی وعملکردآموزشی عالوه بر عوامل تاثیر گذار  ،در بالندگی و بهبودی سازمانها ،بهبود در کیفیت آموزشی
نیز میتوان یافت .سازمان ها تحت فشار عوامل متعددی همچون پیچیدگی وقایع ،سرعت پیشرفت فناوری ،افزایش رقابت چشمگیر
در ارائهی خدمات و تولیدات و حمایت سازمانی وعملکردآموزشی در مجموعه نظام آموزشی ،قراردارند .این عوامل سازمانها را در
مقابل تغییر و تحول خلع سالح نموده و آنان را وادار به پذیرش و برنامهریزی جدی میکند .تحول درپی تعیین اهداف آن قابلیت
برنامهریزی و اجرایی یابد .پس از آن عملکردآموزشی را ممکن میسازد(گرنت.)3659،3
عملکردآموزشی درسازمان ،زمینهساز ضرورت حمایت سازمانی میشود .تغییر و تحول نمیتواند صرفاً تجویزی و با صدور
دستورالعمل قابلیت اجرایی یابد .البته می توان با وضع قوانین و مقررات و ترسیم مسیر حرکت از طریق دستورالعملها زمینهی
حرکت قانونی حمایت سازمانی را هموار نمود که این شرط الزم است و نه کافی .هنر عملکردآموزشی سازمانهای پیشروندهی
تبدیل مشکالت به فرصت است .چراکه این سازمانها از مشکالت موجود در مسیر تحول استقبال کرده و آنها را با دانش و درایت
مدیریت به فرصت تبدیل میکنند .حمایت سازمانی نیازمند مدیریتی مدبرانه ،بادانش توأم با انگیزه و تالش پیگیر است.
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سازمانهایی که فرصت آفرین هستند ،نه فرصت سوز و یا منتظر فرصت که این انتظار شاید به ثمر نرسد.تحول ،همدلی ،همراهی،
همفکری و همکاری تمامی اعضای سازمان را میطلبد .چراکه تغییر در دانش ،نگرش ،باورها و اندیشههای نیروی انسانی درسازمان،
مقدمهی ایجاد عملکردآموزشی و رکن اصلی حمایت سازمانی نیروی انسانی است .نیروی انسانی نه تنها از عوامل حمایت سازمانی
در سازمانها که از اهداف عملکردآموزشی نیز هستند .ایجاد تحول در نیروی انسانی ،زمینهساز برنامههای حمایت سازمانی پایدار و
مستمر است(البرت.)3655،5
مدیران بهعنوان یکی از مهمترین عوامل حمایت سازمانی  ،دارای نقشهای متعددی در اجرای برنامههای تحولی هستند .به همین
دلیل همانطور که میتوانند با پشتیبانی ،حمایت و هدایت برنامه ،نقش پیشبرنده داشته باشند ،قادرند در زمرهی مهمترین موانع
اساسی بازدارنده نیز قرار گیرند .رهبر معظم انقالب در بیانات خود در دیدار وزیر و مدیران آموزش و پرورش سراسر کشور در سال
 ،76از حمایت سازمانی بهعنوان یکی از اساسیترین و اصولیترین مطالبی که در زمینهی آموزش و پرورش ممکن است مطرح شود،
یاد کردند " .حمایت یک کلمه است ،لکن در پشت این وجود لفظی ،در پشت این کلمه ،یک دنیا کار نهفته است .اوالً این کار
چیست؟ ثانیاً با چه هدفی این کارها قرار است انجام گیرد؟ ثالثاً چگونه این کارها انجام گیرد؟ پاسخ این سه سوال ،یک عمر کار
است .ما همهی اینها را در زیر کلمهی حمایت سازمانی قرار میدهیم و میگوییم حمایت سازمانی نمیتواند به صورت خودبهخودی
و تابعی از متغیرهایی چون حوادث و پیشامدها و خواسته و ناخواسته آغاز شود .اهداف مدیریت استعداد،حمایت سازمانی
وعملکردآموزشی باید با چیستی و چرایی روشن و شفاف ،واقعی ،قابل اندازهگیری درمحدودهی زمان ،مدون و قابل انعطاف باشد .در
اینجا این پرسشها مطرح میشود که چرا سازمانی نیازمند حمایت سازمانی وعملکردآموزشی است؟ این حمایت سازمانی
وعملکردآموزشی چگونه و توسط چه کسانی انجام میشود؟ آیا حمایت سازمانی در آموزش و پرورش منطبق بر واقعیتهای
موجوداست؟ در چه فرایند زمانی اتفاق میافتد؟
تعاریف نظري
حمایت سازمانی :
تصور از حمایت سازمانی ،میزان باور کارکنان به این امر است که سازمان برای فعالیتی که انجام می دهند ارزش قائل است و این
تصور از ادراک فرد نشات می گیرد .ادراک فرایندی است که افراد به کمک آن برداشت های حسی خود را برای معنا دادن به محیط
خود ،سازمان داده و تفسیر می کنند .هنگامی که یک فرد به هدفی نگاه می کند و می کوشد تا آنجه را که می بیند تفسیر کند آن
تفسیر شدیدا از ویژگی های شخصی فردادراک کننده شامل نگرش ها ،شخصیت  ،انگیزه ها ،عالئق ،تجربیات گذشته و انتظارات وی
تاثیر می گیرد و این ویژگی ها در تصمیم گیری افراد تاثیر گذارند.ریشه حمایت سازمانی  ،تعهد مبادله ای است که بر پایه آن
دلبستگی ،کوشش و تعهد به سازمان با اجرت اجتماعی و مادی همراه می شود .حمایت سازمانی ادراک شده سازه ای از تبادل
اجتماعی است .بنابر این تئوری حمایت سازمانی بیان می کند که کارکنان عقاید کلی پیرامون درجه ای که سازمان از نیازها و
ارزش های آنها حمایت می کند ،ایجاد می کنند که بر اساس تعامل مدیران با نمایندگان سازمانی ،صورت می پذیرد  .ادراک از
حمایت مدیریت ،امکان دارد از طریق تأمین نیازهای عاطفی اجتماعی ،مانند تعلق و حمایت عاطفی به باال بردن وفاداری عاطفی
کمک کن(.رودکی.)5933 ،
عملکردآموزشی:
در سازمان ها  ،عملکردآموزشی به معنای رفتار قابل مشاهده استاد ،دانشجو یا مؤسسه ی آموزشی تعریف شده است .کلیه موسسات
آموزشی ،دانش را در بطن و متن خود دارند و طی روند روزمره اطالعات را پردازش و به دانش تبدیل می کنند و با در آمیختن با
ارزش ها ،راهبردها و تجارب ،مبنای تصمیم گیری و اقدامات آینده سا زمان را شکل می دهند .آن چه در این فرایند مهم است،
آگاهی و دانش آفرینی آگاهانه است .مؤسسات آموزش عالی در نقش سازمان های دانش محور عمدتاً فعالیتهای اصلی خود را
معطوف به یادگیری ،خلق و نشر دانش می کنند .دانشگاه به عنوان یک سازمان آموزشی بخش عظیمی از فعالیتهای مربوط به
دانش را انجام می دهد .بنابراین الزم است جایگاه مدیریت دانش در نظام آموزشی عالی تصریح ،آ نگاه با نظریه مؤلفه های اصلی
مدیریت دانش ،روندی را برای هماهنگی فعالیت های مربوط به فرایندهای تبدیل و تولید دانش تدبیر کرد و بدین ترتیب ارزش
سرمایه های فکری را برای حضوری فعال و مستمر در جامعه بشری به تصویر کشید (معتمدی.)5936،
-albert 2011
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بررسی پژوهش هاي داخلی وخارجی
پيشينه هاي داخلی
حقیقی ( ،)5939تحقیقی تحت عنوان" نقش حمایت سازمانی درتعمیق یادگیری معلمان پایة دوّم مقطع ابتدایی شهر تهران
"سال تحصیلی  ، 33-39دانشگاه پیام نور ،مرکز تهران انجام داده است .این پژوهش با هدف بررسی تأثیر ارزشیابی نظام مدیریت
حمایت سازمانی در تعمیق یادگیری معلمان انجام گرفته است این مطالعه در دو گروه معلین تخت پوشش طرح توصیفی(  513نفر)
گروه آزمایشی و معلمین غیرتوصیفی(  519نفر) گروه کنترل ،انجام شده است .برای سنجش متغیر وابسته از دو گروه  ،ازمون
پیشرفت وخلّاقیت اجرا شده است که نتایج نشان میدهد سطوح یادگیری دو گروه تفاوت معنیداری دارد .یعنی گروه آزمایش در
کل بهتر از گروه کنترل عمل کردهاند.
سبحانی ( ، )5933در پژوهشی ضمن " بررسی میزان شناخت معلمان ابتدایی تهران ازحمایت سازمانی مدارس و بهکارگیری آنها در
تدریس " به این نتایج دست یافت که میزان شناخت معلمان ابتدایی تهران از نظام مدیریت حمایت سازمانی در سطح باالتر از
متوسط بود و معلمان داردای مدارک (علوم تربیتی و روانشناسی) و شرکتکننده در کارگاههای آموزشی در زمینة شناخت و
بهکارگیری حمایت سازمانی موفقتر از بقیة رشتهها بودهاند.
آبیار ( ، )5933در پژوهشی با مطالعة " عوامل مؤثر بر کارایی معلمان از طریق اجرای عملکردآموزشی معلمان مدارس در تدریس از
دیدگاه دبیران مدارس ایالم" به این نتیجه دست یافته است که بین عواملی چون آموزش  ،رضایت شغلی ،میزان تحصیالت ،محیط
مناسب کار ،خ دمات رفاهی ،روشهای مناسب کارایی معلمان از طریق اجرای عملکردآموزشی رابطة معنادار وجود دارد به این معنی
که این عوامل بر کارایی معلمان تأثیر مثبت داشته است.
سمیعی ( ، )5936در پژوهشی که تحت عنوان" میزان آگاهی مربیان مدارس تهران از حمایت سازمانی برعملکردآموزشی معلمان
" انجام داده دریافته است که سابقة کار از عوامل مؤثر بر میزان آگاهی مربیان از حمایت سازمانی برعملکردآموزشی معلمان است و
همچنین افزایش سابقة کار ،سطح تحصیالت و شرکت در دورههای کوتاهمدت آموزشی باعث افزایش آگاهی مربیان از حمایت
سازمانی برعملکردآموزشی معلمان شده است.
فقانی ( ، )5936در پژوهشی که تحت عنوان" نقش حمایت سازمانی معلمان اصفهان "انجام داده دریافته است که مهمترین سطح
تغییر و تحول نقش حمایت سازمانی  ،در جهت افزایش اثربخشی برنامهها ،تغییراتی است که درنگرش ،بینش و رفتار اعضای
سازمان رخ میدهد .در این خصوص رهبر معظم انقالب در جمع رؤسای مناطق آموزش و پرورش کشور فرمودند" :ما میخواهیم آن
کسی که از آموزش و پرورش خارج میشود ،بعد از سیزده سال انسانی باشد با برجستگیهای اخالقی ،برجستگیهای حمایتی در
سازمان و مغزی و باتدّین؛ یکچنین انسانی میخواهیم.
امین پور ( ، )5936در پژوهشی که تحت عنوان" میزان آگاهی مربیان مدارس قم از حمایت سازمانی "انجام داده دریافته است که
نقش مدیریت در حمایت سازمانی به منظور توسعه حائز اهمیت است .مدیریت و رهبری هوشمندانه از گذشتهی دور اهمیتی
بنیادین در ساختار سازمانی داشته است .در قرن اخیر به حمایت سازمانی بهعنوان عنصری هوشمند توجه شده است که با مهارت و
خالقیت خود نقش اساسی ایفا میکند .نیروی انسانی کارآمد در یک کشور جزو سرمایههای ارزشمند به شمار میآید .ایجاد
انگیزههای کاری و بروز خالقیت و نوآوری به شیوهی مدیریت مدیران هر سازمان بستگی دارد.
ساالری ( ، )5936در پژوهشی که تحت عنوان" نقش عملکردآموزشی معلمان اهواز"انجام داده دریافته است که عوامل
تسهیلکنندهی عملکردآموزشی ؛ با اینکه نتیجه نوآوری و تغییر موفقیتآمیز است ،اما علیرغم اهمیت آن در فرایند رشد و
توسعهی آموزشی ،تغییر در فعالیتهای انسانی به سادگی صورت نمیگیرد .از آنجایی که شناسایی عوامل تسهیلکنندهی
عملکردآموزشی  ،همچنین موانع و عوامل مقاومتکننده در برابر آن ،می تواند در هدایت و مدیریت صحیح و اصولی فرایند نوآوری و
تحوالت سازمانی توسط مدیریت سازمان مؤثر باشد.
شهابادی ( ، )5936در پژوهشی که تحت عنوان" بررسی عملکردآموزشی معلمان شیراز "انجام داده دریافته است که اجتناب از
دام های نوآوری و تحول؛ رهبران تحول در نوآوری با سه دام مواجه خواهند شد و آنها آنقدر جذاب هستند که ممکن است
رهبران ،مکرراً در دام یک و یا هر سهی آنها بیفتند .زمانیکه دنبال عملکردآموزشی هستید ،اولین دامی که باید از آن اجتناب
کرد ،موقعیتی است که سازگاری با واقعیتهای استراتژیک ندارد .حتی اگر نوآوری به شکست منجر نگردد همانطور که معموالً
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اتفاق میافتد ،همیشه مستلزم کوشش و تالش زیاد و زمان است .دومین دام گیجکنندهی نوآوری ،نوظهور بودن است .آزمایش یک
نوآوری باعث خلق عملکردآموزشی با ارزش میشود.
پيشينه هاي خارجی
گاروییند  )3653( 5تحقیقی تحت عنوان "بررسی دانش و نگرش معلّمان دوره های ابتدایی نسبت به عملکردآموزشی معلمان
مدارس آلمان" انجام داده است .از یافته های این پژوهش این است که معلّمان دانش کافی نسبت به عملکردآموزشی معلمان
مدارس دارند و از نگرش مثبت هم برخوردارند و فقط در برخی موارد از دانش و نگرش الزم برخوردار نبوده اند .در مجموع می توان
گفت که نتیجه بررسیها نشان می دهد که طرح اجرای عملکردآموزشی معلمان مدارس دربین معلمین طرح نسسباً موفقی است و
می توان براساس تجربیات به عمل آمده ضعفهای آن را شناسایی کرد و بر طرف نمود.
هانگ )3655( 3در تحقیقی که تحت عنوان "توانمندیها و محدودیتهای عملکردآموزشی معلمان کره شمالی" انجام شد .برای
مشارکت در عملکردآموزشی م دارس ابتدایی کره ،کارآمدی برنامة درسی را منوط به مشارکت افراد و گروههای متخصص و توجه به
نظرات معلمان و مدارس بهعنوان مشارکتکنندگان در فرایند تهیة برنامه درسی ـ نه فقط همکاران مجری برنامه دانسته و بر
افزایش آگاهی معلمان و دیگر عوامل مدرسه در زمینة عملکردآموزشی تأکید کرده است.
ویدوویچ )3655( 9در تحقیقی که تحت عنوان " نیازهای حمایت سازمانی برعملکردآموزشی معلمان با همکاری دانشگاه کورتین
استرالیا و دانشگاه ایالت رنجفری آفریقای جنوبی" انجام داده بر اجرای خطمشی حمایت سازمانی برعملکردآموزشی معلمان تأکید
کرده اس ت و حمایت سازمانی برعملکردآموزشی معلمان را وابسته به موقعیت مکانی و زمانی و معیارهای مراکز آموزشی و دانشگاهها
در جوامع مختلف دانست.
پولوچینو )3655( 1در پژوهشی با عنوان "نقش حمایت سازمانی بر معلمان درایتالیا"دریافت که بیشتر تغییرات فناوری ،حول محور
ارائهی حمایت سازمانی جدید ،ابزار نوین خودکار کردن حمایت سازمانی با بهکارگیری روشهای پیشرفته دور میزند .اغلب عوامل
رقابتی یا نوآوریهای حمایت سازمانی ایجاب میکند که عامل تغییر ،روشهای عملی ،ابزار یا دستگاههای جدید را عرضه کنند .از
طرفی با گسترش حمایت سازمانی در این سالها شاهد تغییرات به صورتی گسترده هستیم .در راستای ایجاد حمایت سازمانی در
نظام آموزش و پرورش و به کارگیری فناوری پیشرفته ،شورای عالی آموزش و پرورش ،سند فناوری اطالعات و ارتباطات را از تصویب
گذرانده است.
لواندوف )3655( 1در پژوهشی با عنوان " بررسی حمایت های سازمانی معلمان در لهستان "دریافت که سازمانهای حمایت شده ،
سازمانهایی هستند که نسبت به تغییر نیازهای ذینفعان ،تغییر مهارتهای رقبیان ،تغییر روحیهی افراد جامعه واکنش نشان داده،
در شکل و نحوهی تولیدات خود تجدید نظر میکنند و خود را متحول میسازند .حمایت در سازمان فرایند تحول و دگرگونی است
که در رفتارها ،ساختارها ،خط مشیها ،منظورها یا بروندادهای پارهای از واحدهای سازمان رخ میدهد.
جامعه ونمونه آماري تحقيق
جامعه آماری این تحقیق کلیه معلمان دوره متوسطه شهرستان زاهدان در سال تحصیلی  5931 – 5931به حجم  569نفر ( 87
نفر مرد و  71نفر زن ) را شامل می شود که بر اساس جدول مورگان تعداد  551نفر (  11نفر مرد و  66نفر زن ) که به شیوه نمونه
گیری طبقه ای – تصادفی انتخاب و به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفت.
ابزار جمع آوری اطالعات
جمع آوری اطالعات در دو مرحله انجام می شود  .مرحله اول کتابخانه ای خواهد بود ؛ منظور از مطالعات کتابخانه ای مطالعاتی
است که موضوعات مورد مطالعه در اختیار و دسترس محقق قرار نداشته و غالباً مربوط به گذشته ای دور یا نزدیک می گردد
(لطفی . ) 5933 ،
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با مراجعه به اسناد دست اول در کتابخا نه ها و یا سایتهای دانشگاهی نسبت به فیش برداری مطالب اقدام می کنیم سپس در
مرحله دوم از روش میدانی استفاده خواهد شد .
برای جمع آوری اطالعات  3پرسشنامه برای بررسی رابطه حمایت سازمانی برعملکردآموزشی معلمان مقطع متوسطه شهرزاهدان
ساخته شده است که شامل :
پرسشنامه حمایت سازمانی تألیف امینی( )5935که دارای36سوال است والفای کرونباخ آن معادل /73است.
پرسشنامه عملکردآموزشی معلمان تألیف الوانی ( )5933که دارای  39سوال والفای کرونباخ آن 6/78میباشد
روش هاي آماري
بعد از گردآوری داده ها ،محقق باید داده های گردآوری شده را با استفاده از روش های آماری مناسب تحلیل کند .بعد از تحلیل
داده ها محقق می تواند به سئواالت و فرضیه تحقیق پاسخ دهد .هدف تحلیل داده ها روشن است :استفاده از داده ها برای پاسخ
دادن به سواالت تحقیق (خویی نژاد .)981 :5976،با توجه به موضوع پژوهش و روش مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل داده ها در این
تحقیق از آمار توصیفی و استنباطی جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده می شود به طوری که در آمار توصیفی از جدول فراوانی ،
درصد  ،میانگین  ،انحراف معیار ،ودر آمار استنباطی از آزمون متناسب با سواالت پژوهش از قبیل آزمون  tتک گروهی ،آزمون t
مستقل ،آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده گردید که تمام محاسبات با استفاده از نرم افزار  spss39استفاده
شد .
سوا لهاي تحقيق
-

وضعیت حمایت سازمانی از دیدگاه معلمان متوسطه شهر زاهدان چگونه است ؟
آیا بین ابعادحمایت سازمانی با ابعاد عملکرد آموزشی معلمان متوسطه شهر زاهدان رابطه وجود دارد؟
آیا ابعاد حمایت سازمانی عملکرد آموزشی معلمان متوسطه شهر زاهدان را پیش بینی می کند؟
وضعیت عملکرد آموزشی و ابعاد آن از دیدگاه معلمان متوسطه شهر زاهدان چگونه است؟

تجزیه وتحليل
 -آمارتوصيفی

توزیع درصدی پاسخگویان به تفکیک جنسیت
جنسیت

معتبر

زن
مرد
بی جواب
کل

فراونی
19
86
3
551

درصد
93/3
13/3
5/89
566/6

میزان پاسخ دهندگان این سوال  551نفر وتعداد کسانی که به این سوال پاسخ نداده اند6نفر میباشدیا به عبارتی همه پاسخ گو بوده
اند .
جدول فوق نشان می دهد که  13/3درصد آزمون شوندگان مرد 93/3 ،درصد آزمون شوندگان زن هستند ودرصد فراوانی دربین
مرد ها بیشتر از زن ها است .
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توزیع درصدی پاسخگویان به تفکیک مدرک تحصیلی
مدرک

معتبر

فراونی
91
19
51
51
551

دیپلم
لیسانس
ارشد
بی جواب
کل

درصد
33/16
16/67
53/58
53/58
566

میزان پاسخ دهندگان این سوال  565نفر وتعداد کسانی که به این سوال پاسخ نداده اند  51نفر میباشدیا به عبارتی بیشترافراد
پاسخ گو بوده اند .
جدول فوق نشان می دهد که  33/16درصد آزمون شوندگان دیپلم  16/67،درصد آزمون شوندگان لیسانس 53/58،درصد آزمون
شوندگان فوق لیسانس بوده اند ودرصد فراوانی دربین مقطع تحصیلی لیسانس یشتر از بقیه ی مقاطع است .
سوال  :وضعيت حمایت سازمانی از دیدگاه معلمان متوسطه شهر زاهدان چگونه است ؟
برای پاسخگویی به این سوال از آزمون  tتک نمونه ای استفاده شد که نتایج به شرح جدول زیرمی باشد:
نتایج آزمون  tتک گروهی در خصوص حمایت سازمانی
متغیر
مراقبت

N
551

M
53/316

SD
3/133

Test value
51

t
35/77

df
551

Sig.
6/666

دفاع

551

53/331

9/633

51

51/35

551

6/666

حفاظت

551

51/317

1/931

51

-6/533

551

6/738

پشتیبانی

551

57/993

9/91

51

56/678

551

6/666

حمایت سازمانی

551

83/11

56/95

66

59/61

551

6/666

نتایج جدول فوق در خصوص بررسی وضعیت حمایت سازمانی در معلمین متوسطه شهر زاهدان حاکی از آن است که میانگین برابر
با ( )83/11و انحراف معیار( )56/95می باشد  ،و  tمحاسبه شده برابر با ( )59/61با درجه آزادی  551از میانگین مبنا () 66
بزرگتر است و در سطح  33درصد معنادار است ( .)P< .01بنابراین تفاوت مشاهده شده به لحاظ آماری معنادار می باشد و می
توان چنین نتیجه گیری کرد که وضعیت نظام مدیریت استعداد از دیدگاه معلمین متوسطه شهر زاهدان در حد مطلوب می باشد.
الزم به ذکر است که همه مولفه های حمایت سازمانی یعنی مراقبت ،دفاع و پشتیبانی در سطح  33درصد از میانگین مبنا باالتر و
معنادار بوده بجز مولفه حفاظت که تفاوتی با میانگین مبنا مشاهده نشد.
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سوال دو  :آیا بين ابعاد حمایت سازمانی با ابعاد عملکرد آموزشی رابطه ي معناداري وجود دارد ؟
برای پاسحگویی به این سوال از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج در جدول زیر ارائه گردید.
نتایج ضریب همبستگی مولفه های حمایت سازمانی با مولفه های عملکرد آموزشی
متغیر

رشد

ارتقا

بهره وری

رضایت

عملکرد آموزشی

مراقبت

**6/187

**6/17

**6/131

**6/153

**6/177

دفاع

**6/183

**6/965

**6/189

**6/138

**6/186

حفاظت

**6/961

**6/115

**6/175

**6/187

**6/659

پشتیبانی

**6/151

**6/961

**6/963

**6/983

**6/161

حمایت سازمانی

**6/181

**6/138

**6/171

**6/667

**6/837

** معناداری در سطح  33درصد ()P< .01

N = 551

نتایج جدول فوق در خصوص سوال پنجم تحقیق حاکی از آن است که همبستگی بین متغیرهای "حمایت سازمانی با عملکرد
آموزشی" برابر با  ،6/837است که در سطح  33درصد معنادار و رابطه مثبت بین این دو متغیر مشاهده می شود( .)P< .01نتیجه
همچنین نشان می دهد که بین مولفه های حمایت سازمانی (مراقبت ،دفاع ،حفاظت و پشتیبانی) با مولفه های عملکرد آموزشی
(رشد ،ارتقا ،بهره وری و رضایت) همگی در سطح  33درصد رابطه مثبت و معنادار بود .از این رو می توان نتیجه گرفت که با
افزایش مدیریت استعداد و مولفه های آن موجب افزایش عملکرد آموزشی و مولفه های آن می شود.
سوال سوم  :آیا ابعاد حمایت سازمانی ،عملکرد آموزشی معلمان متوسطه شهر زاهدان را پیش بینی می کند؟
جهت پاسخگویی به این سوال از آزمون رگرسیون گام به گام استفاده شده است که نتایج آن در جدول زیر آمده است.
ميزان پيش بينی ابعاد حمایت سازمانی از عملکرد آموزشی معلمان متوسطه شهر زاهدان
F
SE
Adj.R2
R2
R
متغیرها
گام

β

t

sig

5

حفاظت

6/659

6/981

6/98

7/61

68/76

6/659

7/31

6/666

3

حفاظت +فاع

6/861

6/136

6/178

8/67

11/59

6/971

1/57

6/666

9

حفاظت+دفاع+
پشتیبانی

6/891

6/115

6/137

8/17

19/16

6/369

9/37

6/666

P>6/65

N=551

به منظور بررسی سهم میزان مؤلفه های نظام مدیریت استعداد در تبیین تغییرات مربوط به عملکرد آموزشی معلمان از روش تحلیل
رگرسیون گام به گام استفاده شد .نتایج نشان میدهد که در گام اول مؤلفهی حفاظت و در گام دوم مؤلفهی دفاع و در گام سوم
مولفه پشتیبانی وارد معادله شده اند .همانطور که در جدول مالحظه میشود ،در گام اول مؤلفهی حفاظت به تنهایی  98درصد از
واریانس عملکرد آموزشی معلمان را تبیین می کند .اما در گام دوم؛ مؤلفه ی دفاع به همراه مؤلفهی حفاظت  17/8درصد از
واریانس عملکرد آموزشی م علمان را تبیین می کنند و در گام سوم مولفه پشتیبانی به همراه مولفه های حفاظت و دفاع روی هم
 13/7درصد از واریانس عملکرد آموزشی معلمان را تبیین می کنند  .ضریب بتای استاندارد نشان می دهد که در معادله رگرسیون
متغیر حفاظت دارای ضریب بتای  ،6/659متغیر دفاع دارای ضریب بتای  6/971و متغیر پشتیبانی دارای ضریب بتای 6/369می
باشد که آماره  tمحاسبه شده در سطح  33درصد معنادار است (.)p>6/65
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سوال چهارم :وضعيت عملکرد آموزشی از دیدگاه معلمان متوسطه شهر زاهدان چگونه است ؟
برای پاسخگویی به این سوال از آزمون  tتک نمونه ای استفاده شد که نتایج به شرح جدول زیرمی باشد
نتایج آزمون  tتک گروهی در خصوص عملکرد آموزشی
متغیر

N
551

M
36/16

SD
3/73

Test value
51

t
36/11

df
551

Sig.
6/666

ارتقا

551

53/35

9/36

51

56/51

551

6/666

بهره وری

551

36/19

3/36

51

35/88

551

6/666

رضایت

551

33/79

1/33

31

53/15

551

6/666

عملکرد آموزشی

551

36/16

56/73

63

35/39

551

6/666

رشد

نتایج جدول فوق در خصوص بررسی وضعیت عملکرد آموزشی از دیدگاه معلمان متوسطه شهر زاهدان حاکی از آن است که
میانگین برابر با ( )36/16و انحراف معیار( )56/73می باشد  ،و  tمحاسبه شده برابر با ( )35/39با درجه آزادی  551از میانگین
مبنا ( ) 63بزرگتر است و در سطح  33درصد معنادار است ( .)P< .01بنابراین تفاوت مشاهده شده به لحاظ آماری معنادار می
باشد و می توان چنین نتیجه گیری کرد که وضعیت عملکرد آموزشی از دیدگاه معلمان متوسطه شهر زاهدان در حد مطلوب می
باشد .الزم به ذکر است که همه مولفه های عملکرد آموزشی یعنی رشد ،ارتقاء  ،بهره وری و رضایت در سطح  33درصد از میانگین
مبنا باالتر و معنادار بوده.
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نتيجه گيري
مولفه های حمایت سازمانی یعنی مراقبت ،دفاع و پشتیبانی از میانگین مبنا باالتر و معنادار بوده بجز مولفه حفاظت که تفاوتی با
میانگین مبنا مشاهده نشد .بین مولفه های حمایت سازمانی (مراقبت ،دفاع ،حفاظت و پشتیبانی) با مولفه های عملکرد آموزشی
(رشد ،ارتقا ،بهره وری و رضایت) همگی رابطه مثبت و معنادار بود.
سوال یک:
 وضعیت حمایت سازمانی از دیدگاه معلمان متوسطه شهر زاهدان چگونه است ؟در خصوص بررسی وضعیت حمایت سازمانی در معلمین متوسطه شهر زاهدان حاکی از آن است که تفاوت مشاهده شده به لحاظ
آماری معنادار می باشد و می توان چنین نتیجه گیری کرد که وضعیت نظام مدیریت استعداد از دیدگاه معلمین متوسطه شهر
زاهدان در حد مطلوب می باشد .الزم به ذکر است که همه مولفه های حمایت سازمانی یعنی مراقبت ،دفاع و پشتیبانی از میانگین
مبنا باالتر و معنادار بوده بجز مولفه حفاظت که تفاوتی با میانگین مبنا مشاهده نشد .این یافته با نتایج تحقیقات سلمان زاده
(،)5933آبیار ( ،)5933وات ( ،)3655همخوانی دارد.
سوال دوم:
 آیا بین ابعادحمایت سازمانی با ابعاد عملکرد آموزشی معلمان متوسطه شهر زاهدان رابطه وجود دارد؟در خصوص سوال پنجم تحقیق حاکی از آن است که بین مولفه های حمایت سازمانی (مراقبت ،دفاع ،حفاظت و پشتیبانی) با مولفه
های عملکرد آموزشی (رشد ،ارتقا ،بهره وری و رضایت) رابطه مثبت و معنادار بود .از این رو می توان نتیجه گرفت که با افزایش
مدیریت استعداد و مولفه های آن موجب افزایش عملکرد آموزشی و مولفه های آن می شود .این یافته با نتایج تحقیقات علوی
(،)5935شهابادی ( ،)5936فاردرن ( ،)3655همخوانی دارد.
سوال سوم:
 آیا ابعاد حمایت سازمانی عملکرد آموزشی معلمان متوسطه شهر زاهدان را پیش بینی می کند؟به منظور بررسی سهم میزان مؤلفه های نظام مدیریت استعداد در تبیین تغییرات مربوط به عملکرد آموزشی معلمان از روش تحلیل
رگرسیون گام به گام استفاده شد .نتایج نشان میدهد که در گام اول مؤلفهی حفاظت و در گام دوم مؤلفهی دفاع و در گام سوم
مولفه پشتیبانی وارد معادله شده اند .این یافته با نتایج آرانی (،)5936فغانی ( ،)5936شوکرا ( ،)3655همخوانی دارد.
سوال چهارم:
 وضعیت عملکرد آموزشی و ابعاد آن از دیدگاه معلمان متوسطه شهر زاهدان چگونه است؟وضعیت عملکرد آموزشی از دیدگاه معلمان متوسطه شهر زاهدان در حد مطلوب می باشد .الزم به ذکر است که همه مولفه های
عملکرد آموزشی یعنی رشد ،ارتقاء  ،بهره وری و رضایت از میانگین مبنا باالتر و معنادار بوده .این یافته با نتایج تحقیقات سبحانی
(،)5933حقیقی (، ،)5933هانگ ( ،)3655فاردرن ( ،)3655همخوانی دارد
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