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چکیده
نیروی انسانی ،یکی از شاخصهای اساسی موفقیت ،تداوم و محقق شدن اهداف و آرمانهای سازمانهاست.
در هر سازمانی ،تصمیم و تدبیر هر مدیری تأثیر مستقیمی بر عملکرد شغلی کارکنان میگذارد ،درنتیجه هدف
از انجام پژوهش حاضر ،بررسی رابطهی بین راهبردهای تغییر سازمانی بر عملکرد شغلی معلمان شهرستان
سنندج بود .روش پژوهش توصیفی -پیمایشی از نوع همبستگی است .جامعه آماری آن شامل تمامی معلمان
مقاطع تحصیلی (ابتدایی ،راهنمایی و دبیرستان) شهر سنندج بوده که در سال تحصیلی  49-49مشغول به
تدریساند .حجم نمونه نیز شامل  173نفر معلم ،به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .دادهها با
استفاده از پرسشنامههای استاندارد عملکرد شغلی بیرن و همکاران ( )3119و راهبردهای تغییر سازمانی صلواتی
و ثالثی ( )3141گردآوری شد .آلفای کرونباخ محاسبهشده برای متغیرها بیانگر پایایی رضایتبخش و
هماهنگی از سؤاالت پرسشنامه بود .برای تحلیل فرضیات از آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون ،تحلیل
عاملی و تحلیل مسیر استفاده شد .تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از نرمافزارهای ( SPSSنسخه  )33و
( AMOSنسخه  )39انجام گرفت .نتایج پژوهش نشان داد که بین ابعاد راهبرد تجربی– عقالنی (،)p>1/19
راهبرد هنجاری -بازآموزی ( )p>1/19و راهبرد تحولگرا ( )p>1/19با عملکرد شغلی معلمان رابطه مثبت
و معناداری وجود دارد اما بین راهبرد اجباری – اقتداری و عملکرد شغلی معلمان رابطهای به دست نیامد.
نتایج این پژوهش دارای مفاهیم کاربردی برای افزایش عملکرد شغلی و درنتیجه تأثیر آن بر موفقیت شغلی
معلمان بوده است؛ بنابراین با انتخاب راهبرد تغییر سازمانی مناسب و اصولی از سوی مدیران ،میتوان شاهد
تأثیرات مثبت کوتاهمدت و بلندمدت بر عملکرد شغلی معلمان بود.

واژگان کلیدی :عملکرد شغلی ،راهبردهای تغییر ،عملکرد معلمان ،همبستگی
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 .2دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامهریزی آموزشی ،دانشگاه کردستان ،کردستان ،ایران (نویسنده مسئول،
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مقدمه
شاید اولین مفهومی که از ابتدای پیدایش سازمانها تا به امروز موردتوجه قرارگرفته و
میگیرد ،مفهوم عملکرد سازمانی است .عملکرد سازمانها ،مفهومی است که بهتنهایی قادر
به توجیه وجود بقاء و حتی انحالل سازمانهاست و اصوالً فلسفه سازمانها ،همان عملکرد
آنها است (خاکپور ،یمنی و پرداختچی .)3187 ،روجلبرگ )3117( 3عملکرد را
فعالیتهایی تعریف کرده است که بهطورمعمول بخشی از شغل و فعالیتهای فرد است و
باید آن را انجام دهد (گیتر ،هافمنز و پپرمنز .)3133 ،3برناردین )3449( 1معتقد است که
عملکرد را باید بهعنوان نتایج کاری تعریف کرد ،زیرا که این نتایج ،قویترین رابطه را با
اهداف راهبردی سازمان ،رضایت مشتریان و مشارکت اقتصادی برقرار میکنند .مدلهای
اخیر عملکرد شغلی ،آن را تابعی میدانند که تأکید بر جنبههای جداگانهی عملکرد دارند
(بورمن ،هانسن و هدگ.)3447 ،9
عملکرد شغلی 9یکی از متغیرهایی است که در بسیاری از کشورهای توسعهیافته
موردتوجه زیادی قرار گرفته است .روانشناسان ،عملکرد شغلی را محصول رفتارهای انسانی
میدانند و معتقدند انگیزهها و نیازها ،در عملکرد افراد و درنهایت رشد و توسعه اقتصادی
تأثیر دارند (فرس و فای ،3113 ،به نقل از ابوالقاسمی ،مرادی ،نریمانی و زاهد.)3141 ،
عملکرد شغلی به معنای درجه ای است که کارکنان مشاغلی را که در یک شرایط کاری
مشخص به آنان واگذارشده ،انجام میدهند (موهیلدین و سلیمان .)3117 ،9عملکرد شغلی،
عملی است که منجر به تکمیل یا اجرای یک تکلیف میشود (گریفین .)3133 ،7همچنین
باور بر این است که عملکرد شغلی یک سازهی ترکیبی است که بر پایهی آن کارکنان موفق
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از کارکنان ناموفق از طریق مجموعهای از مالکهای مشخص قابلشناسایی هستند
(شکرکن ،نیسی ،تعامی و مهرابیزاده.)3181 ،
عملکرد شغلی جنبههای گوناگونی دارد و محققان بسیاری به دنبال این هستند که ابعاد
اصلی عملکرد را مشخص نمایند ،در مدلهای مختلف که برای توصیف این متغیر بیان
گردیده است ،به تمایز این جنبههای عملکرد شغلی پرداختهاند .بهطور مثال در مدل بورمن
و موتوویدلو ،)3441( 3عملکرد شغلی به دو بعد عملکرد وظیفهای 3و عملکرد زمینهای،1
تقسیم شده است.
عملکرد وظیفهای ،به چیرگی و مهارت متصدی شغل برای انجام مسئولیتهای شغلی که
بهطور رسمی از طرف سازمان از او خواسته شده ،اطالق میگردد (روجلبرگ،)3117 ،
بورمن و موتوویدلو ( )3441معتقدند که این عملکرد مستقیماً با فرآیند تولید و یا خدمات و
بهطور غیرمستقیم با فرآیندهای اجرایی هستهای سازمان در ارتباط است (کایا.)3114 ،9
عملکرد زمینهای نیز فعالیتهایی است که کارکنان خارج از وظایف رسمی انجام میدهند
و بهمنظور حمایت محیط اجتماعی شغلی در کنار فعالیتهای اصلی سازمان در میان کارکنان
رواج دارد و برای انجام آن فرد پاداشی دریافت نمیکند (روجلبرگ.)3117 ،
بورمن بین عملکرد وظیفهای و عملکرد زمینهای تمایز قائل شدند .آن بخش از عملکرد
که معموالً در شرح شغل رسمی وجود دارد ،عملکرد وظیفهای نام دارد .عملکرد زمینهای
بهصورت رفتاری که به اثربخشی سازمان از طریق تأثیر بر زمینههای روانشناختی ،اجتماعی
و سازمانی کار کمک میکنند ،تعریف میشود (موتوویدلو .)3111 ،9عملکرد شغلی،
بهعنوان ارزش سازمانی رفتارهای شغلی کارمند در زمانها و موقعیتهای شغلی مختلف نیز
تعریف میشود (موتوویدلو ،بورمن و اشمیت .)3447 ،9مقصود از ارزش سازمانی ،برآوردی
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است که سازمان از فعالیتها و خدمات کارکنان خود دارد (بورمن ،پنر ،آلن و موتوویدلو،3
 .)3113درواقع عملکرد وظیفهای همان وظایف و مسئولیتهایی هستند که در برگهی شرح
وظایف و مسئولیتهای کارکنان ثبت میگردد و بهطور مستقیم با انجام وظایف محوله در
ارتباط هستند .برای مثال نظارت بر حضوروغیاب کارکنان .ارزیابی درست از این بعد نیازمند
استانداردهای معین است .عملکرد زمینهای نیز ،شامل رفتارهایی است که بقای شبکهی
سازمانی و اجتماعی و جوّ روانشناختی که وظایف فنی را احاطه کرده است ،تداوم میبخشد
(باقری و توالیی.)3184 ،
ارزیابی عملکرد و یا سنجش عملکرد ،فرایندی است که بهوسیلهی آن یک مدیر
رفتارهای کارکنان را از طریق سنجش و مقایسهی آنها با معیارهای از پیش تنظیمشده
ارزیابی میکند .سپس نتایج حاصله را ثبت میکند و درنهایت آن را به اطالع کارکنان
سازمان میرساند .منظور از ارزیابی عملکرد کارکنان ،جمعآوری اطالعات برای کاربردهای
سازمانی مانند پرداخت حقوق و مزایا ،برنامهریزی نیروی انسانی ،آموزش و بهسازی است
(چیانگ و هسه.)3133 ،3
مهمترین ویژگی عصر کنونی ،عدم اطمینان ،پیچیدگی ،جهانیسازی و تغییرات فزاینده
تکنولوژیکی است (مظلومی ،ناصحی و احسانفر .)3143 ،ازاینرو بزرگترین مسأله که هر
سازمان با آن روبرو است ،مسأله تحول و دگرگونی است (خاچیان ،منوچهری ،پازارگادی
و اکبرزاده باغبان .)3143 ،امروزه سازمانهایی موفق هستند که توانایی پیشبینی تغییرات
محیطی را داشته و بتوانند سازوکارهای الزم را برای هماهنگی با این تغییرات تأمین کنند
(عوض مالیری و شعبان مایانی .)3184 ،درنتیجه یکی از متغیرهایی که میتواند عملکرد
شغلی کارکنان را در سازمانها ،تحت تأثیر قرار دهد ،راهبردهای تغییر است ،بااینحال توجه
به این نکته ضروری است که اجرای تغییر بهسادگی اتفاق نمیافتد.
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رابرت )3118( 3تغییر را بر اساس فرهنگ لغت وبستر چنین تعریف میکند« :تغییر یعنی
برداشتن یا گذاشتن یکچیز در محل دیگر .تغییر در سازمانها نیز به این معناست که
فعالیتهای سازمان از وضعیت موجود به یک وضعیت متفاوت درمیآید» .فردریک
نیکولز ،3تغییر را اینگونه تعریف میکند :یکچیزی که از یک مکان به مکان دیگر انتقال
داده میشود (انتقال از یک موقعیت مشکلساز به یک موقعیت حل مسأله) (به نقل از بخشی،
.)3141
بهمنظور تعریف تغییر سازمانی ،باید قادر باشیم حوادث تاریخی که در محیط پیرامون ما
رخ میدهد و داده است را بشناسیم و آن را فراموش نکنیم ،تغییر سازمانی راهبردی میتواند
از دو منبع متفاوت منتج شود .تغییر میتواند از محیط خارجی نشأت بگیرد ،همانند تغییرات
در اعمال رقبا ،قوانین و مقررات دولتی ،شرایط اقتصادی و ابزار تکنولوژیکی .همچنین تغییر
میتواند از درون یک سازمان نشأت بگیرد ،این تغییرات میتواند در چشمانداز و مأموریت
جدید شرکت باشد ،مانند خرید تکنولوژیهای جدید .ازاینرو ،تغییر سازمانی راهبردی
عبارت از تغییر و تحول در کلیه سطوح سازمان با توجه به عوامل مختلف تأثیرگذار (محیط
داخلی و خارجی) بر چشمانداز و استراتژی سازمان است که از سوی کارگزاران سازمان و
همکاری مدیریت عالی صورت میگیرد (استیون3448 ،1؛ به نقل از طالبیان .)3181 ،ازنظر
مارچ )3483( 9چیزی که ما تغییر سازمانی مینامیم مجموعه راهحلهایی از گروههای مختلف
در درون یک سازمان است که به آن واکنش نشان میدهند.
اهمیت تحول مثبت بر کسی پوشیده نیست چراکه نیاز آینده است .سازمانهای موفق در
جهان امروز سازمانهایی هستند که تغییر را در چارچوب تشکیالتی خود بگنجانند .بر کسی
پوشیده نیست که بنیان هر سازمان بر پایه برآورده سازی نیازها است و از آنجائی که نیاز
انسانها دائم در حال تغییر و یا میل به سمت نیاز جدید است ،بنابراین لزوم تحول در سازمانها
همواره دیده میشود و احساس نیاز به مدیریت بر روی این تحوالت بیشازپیش خود را
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نشان میدهد (سنگه .)3189 ،ازآنجاکه تغییر پایدار در سازمانها بیش از هر چیز متکی بر
پذیرش آن از سوی افراد است (زاهدی و مرتضوی )3184 ،و تغییر ،شکل نمیگیرد مگر
آنکه فرد برای آن آمادگی داشته باشد (لگزیان و ملکزاده ،)3184 ،لذا بسیاری از
اندیشمندان بر اهمیت تشخیص اولویتها و یا عواملی که باعث تسهیل تغییر یا ایجاد آمادگی
برای تغییر در میان افراد میگردد ،تأکید کردهاند (افجه و رضایی ابیانه ،)3143 ،درنتیجه
اجرای یک استراتژی مناسب در رابطه با اهداف موردنظر یک سازمان ،اهمیت بسزایی دارد.
همچنین راهبردهایی که برای تغییر سازمانها مورداستفاده قرار میگیرند ،نیازمند مطالعه
و پژوهش دقیقی چه در مرحله شناخت و چه در مرحله انتخاب و بهکارگیری دارند .انتخاب
راهبردهای مناسب تحول اساسیترین عامل پیروزی یا شکست برنامههای تحول به شمار
می آیند .منظور از راهبردهای تحول آن دسته از فنون و الگوهایی است که عمالً تغییر و
تحول موردنظر را در زمینهها و گستره تعیینشده به وجود میآورند .به تعبیر سادهتر ،اینها
راهکارها و روشهایی هستند که بهوسیله آنها تغییر و تحول موردنظر پیاده میشود.
راهبردهای تغییر را میتوان بر پایه گستره و کاربرد آنها در دو سطح خرد و کالن موردنظر
قرار داد .راهبردهای کالن بر تمامی سیستم سازمانی ناظرند و سمتگیری راهبردی
(درازمدت ،گسترده ،بنیادی) دارند .هدفگیری این راهبردها بیشتر دگرگونسازی بافت
فرهنگی مجموع سازمان ،زیرورو ساختن ساختار ،فرایندها و مجموعه ارتباطهای رسمی و
غیررسمی و همینطور جایگزین کردن فلسفه و شیوهای نوین در اداره امور سازمان است.
راهبردهای خرد بیشتر متوجه زیرسیستم ویژهای در سازمان است و کاربرد آنها بیشتر در
سمت تغییر رفتار فردی و گروهی است .در سطح خرد استراتژیهای تحول عموماً در رابطه
با چهار زیرسیستم سازمانی یعنی ساختار ،فناوری ،وظیفه و رفتار به کار گرفته میشوند
(خدایی محمودی.)3189 ،
چهار راهبرد کلی برای تغییر سیستمهای انسانی وجود دارد .چین و بنه در سال 3494
تحت عنوان «راهبردهای عمومی برای تغییر تأثیرگذار بر سیستمهای انسانی» ،مقالهای انتشار
دادند که در آن سه راهبرد عمومی برای تغییر سیستمهای انسانی ارائه شد :راهبرد تجربی–
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عقالنی ،راهبرد قدرت– اجباری ،راهبرد هنجاری– بازآموزی و راهبرد تحولگرا (کوئین و
ساننشین.)3133 ،
راهبرد تجربی -عقالنی :راهبرد تجربی -عقالنی افراد را بهصورت عقالنی طالب منافع
شخصی خود در نظر میگیرد .یک عضو سازمانی با تغییر پیشنهادی هماهنگی پیدا میکند
اگر هر دو شـرط -3 :اگر تغییر پیشنهادی توجیه عقالنی داشته باشد و  -3اگر عامل تغییر
منافع تغییر را بـه هـدف تغییر نشان دهد ،برقرار باشد .بهطور خالصه رویکرد تجربی-عقالنی
تأکید دارد که اگر هدف ،دلیلی قابل توجیه برای تغییر داشته باشد ،تغییر بهسادگی با گفتن
آن به هدف تغییر رخ خواهد داد (کوئین و ساننشین.)3133 ،
راهبرد قدرت-اجبار :چین و بنه راهبرد دوم خود را قدرت-اجبار مینامند .ایـن رویکرد
بر تالشهای تغییری تمرکز دارد که در آنها یک فرد قدرتمندتر تمایل خـود را بـر فـردی
ضـعیفتر تحمیل میکند .عامل تغییر بهظاهر ،اجباری را به کار میگیرد کـه محدوده آن از
دستکاری ظریف تـا استفاده مستقیم از قدرت فیزیکی تغییر مییابد .مزیت اصلی ایـن
رویکرد ایـن است کـه بهسرعت نتایج مؤثری تحویل میدهد .اگرچه این منافع به قیمت
تخریب روابط ،تخریب اعتماد و از دست رفتن تعهد داوطلبانه تمام میشود (کوئین و
ساننشین.)3133 ،
راهبرد هنجاری -بازآموزی :راهبرد هنجاری-بازآموزی همچنین بـه افراد بهصورت
عقالنی طالب منافع شخصـی مینگرد اما بـرخالف دو راهبرد قبلی ،دیدگاه هنجاری -
بازآموزی بـر تغییرات در ارزشها ،مهارتها و ارتباطات هدف تأکید دارد .دیدگاه
هنجاری -بازآموزی افراد را بهطور ذاتی اجتماعی دانسـته که توسط فرهنگی هنجاری که بر
رفتارشان تأثیر میگذارد ،هدایت میشوند .یک راهبرد عمومی جدید برای تغییر در
سیستمهای انسانی ارائه شده است .چـین و بنـه معتقدند که راهبردهای تجربی-عقالنی و
قدرت-اجبار بهخوبی مشخص شدهاند ولـی راهبرد هنجاری-بازآموزی اخیراً به وجود آمده
است .راهبرد هنجاری-بازآموزی بر مشارکت ،اعتماد ،فرایندهای بحرانی و مذاکره برد-برد
تمرکز دارد (کوئین و ساننشین.)3133 ،
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اضافه شدن راهبرد چهارم :راهبرد تحولگرا :این نوع تغییر ریشه در فرهنگ سازمان
داشـته و با تغییرات بنیادین همـراه اسـت .راهبرد چهارم تنها زمانی دیده و فهمیده میشود
که ما فرضیات نرمال در موردتعامل و منـافع شخصـی را رها کرده و به سمت فرضیات
غیرمعمول تغییر برویم که از آن بهعنوان تئوری تغییر پیشـرفته ( )ACTیاد میکنند .در قلب
 ACTچیزی است که ما آن را خود تعالی گری یا راهبرد تحولگرا مینامیم .این نوع راهبرد
تغییر ،به سازمانها کمک میکند که همیشه خود را بـا محیط در حال تغییر تطبیق دهند .اگر
سیستم این تطبیق را از دست دهد به سمت آنتروپی یا از دست دادن انرژی تولیدی میرود.
همه افراد ،گروهها و سازمانها به آنتروپی یا مرگ آرام تمایل دارند .درنتیجه همه ما به سمت
آنتروپی یا مرگ آرام حرکت میکنیم (کوئین و ساننشین.)3133 ،
در هر سازمانی که یکی از راهبردهای مذکور جهت تغییرات سازمانی اعمال شود،
خواهناخواه تأثیراتی مستقیم و غیرمستقیم بر افراد درون آن سازمان برجای میگذارد.
همچنین با توجه به تغییرات محیطی که در حال حاضر شتاب زیادی به خود گرفته است و با
پیچیده شدن تصمیمات سازمانی ،لزوم بهکارگیری برنامهای جامع برای مواجهه با اینگونه
مسائل و برای شکل دادن به آیندهای اثربخش (کنترلپذیر) بیش از گذشته احساس میشود.
این برنامه چیزی جز برنامه راهبردی نیست .مدیریت راهبردی با تکیه بر ذهنیتی پویا،
آیندهنگر ،جامعنگر و اقتضایی راهحل بسیاری از مسائل سازمانهای امروزی است
(صداقتگویان .)3189 ،پایههای مدیریت راهبردی بر اساس میزان درکی است که مدیران
از سازمانهای رقیب ،بازارها ،قیمتها ،عرضهکنندگان مواد اولیه ،توزیعکنندگان ،دولتها،
بستانکاران ،سهامداران و مشتریانی که در سراسر دنیا وجود دارند قرار دارد و این عوامل
تعیین کنندگان موفقیت تجاری در دنیای امروز است .پس یکی از مهمترین ابزارهایی که
سازمانها برای حصول موفقیت در آینده میتوانند از آن بهره گیرند «مدیریت راهبردی»
خواهد بود (همتی.)3143 ،
در میان مشاغل مختلف یک جامعه ،شغل معلمی از پراهمیتترین آنها است و معلمان
به دلیل تأثیرات مستقیم آموزشی و تربیتی بر فرزندان خانوادهها ،در پرورش نسلهای آتی
هر جامعه نقش بیبدیل یافتهاند .شغل معلمی ،در کنار اهمیتی که دارد ،بهعنوان یکی از
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استرسزاترین مشاغل در دنیا شناخته میشود (جانسون ،کوپر ،کارترایت ،دونالد ،تایلور و
میلت .)3119 ،3معلمان ،مهمترین و مؤثرترین عامل در مدرسه شناختهشده و در برابر عملکرد
شغلی خود و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان و اعمال هدفمند در سازمان ،مسئول میباشند.
لذا معلمان برای کسب عملکرد شغلی باال مجبورند که برانگیخته شوند و باانگیزه کار کنند
(باولداف و کراون .)3113 ،3همچنین پیشرفت یک کشور در اولین مرحله به نظام آموزشی
آن وابسته است .در نظام آموزشی موفق معلمان نقش حیاتی دارند و اعتقاد بر این است که
عملکرد خوب دانشآموزان به کارایی نحوه تدریس معلمان آنها وابسته است .عملکرد
شغلی معلمان یکی از مهمترین عوامل در تسهیل یادگیری دانشآموزان است .عملکرد شغلی
معلمان نیز بهصورت وظایفی تعریف میشود که توسط معلم در یک دوره زمانی خاص و
در یک مدرسه برای دستیابی به اهداف سازمانی انجام میگیرد .عملکرد شغلی باال بیانگر
کیفیت تدریس و آموزش در یک مدرسه است .بدون تردید معلمان از مهمترین متخصصان
برای آینده جامعه به شمار میروند و بدون وجود آنها نظام آموزشی از کار میافتد
(سالمت ،سمسو و مصطفی کمالو .)3131 ،1پژوهشهای گذشته نشان دادهاند که رفتار
مدیران میتواند بر رفتارها و عملکرد معلمان تأثیر بگذارد .رفتار ،اعمال ،تغییرات و یا رهبری
یک مدیر اثر قابلمالحظهای بر رفتارها و نگرش کارکنان دارد (بأس .)3483 ،مرور ادبیات
و پیشینه پژوهشها نشان میدهد که رابطه میان راهبردهای تغییر مدیران و عملکرد شغلی
معلمان چندان روشن نیست و مستلزم بررسیهای بیشتری است .تقریباً در هیچ پژوهشی ،چه
داخلی و چه خارجی تاکنون مستقیماً به این موضوع پرداخته نشده ،اگرچه پژوهشهایی
بهطور مجزا در این خصوص صورت گرفته ،ولی تاکنون پژوهشی به بررسی ارتباط میان این
دو مقوله اختصاص داده نشده است؛ بنابراین با توجه به این خأل پژوهشی و اهمیت قشر
معلمان در جامعه ،مطالعه این گروه ،موضوعی دارای ضرورت است .مسئله اصلی این
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پژوهش شفاف کردن رابطه میان راهبردهای تغییر مدیران و عملکرد شغلی معلمان در قالب
یک مدل مفهومی است.
در این پژوهش با توجه به اینکه عملکرد شغلی کارکنان آموزشوپرورش موردنظر است،
تاکنون پژوهشی در این خصوص صورت نگرفته است .پژوهش دیلمقانی ،خدابنده ،دادمهر
و صدقی خیاوی ( )3149با موضوع تعیین رابطه بین مدیریت تغییر بر اساس استراتژیهای
رابرت چن با رضایت شغلی دبیران مرد و زن انجامگرفته که تجزیهوتحلیل دادهها بهوسیله
آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون t ،مستقل و تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داده-3 :
دبیران بیشتر با استراتژی عقالیی و تجربی مدیریت تغییر موافق هستند -3 .ازنظر رضایت
شغلی در حد مطلوب قرار دارند -1 .بین استراتژیهای عقالیی – تجربی و هنجاری–
بازآموزی با رضایت شغلی رابطه معنیداری وجود دارد -9 .نتیجه رگرسیون چندگانه به
روش گامبهگام بیانگر آن است که استراتژی عقالیی– تجربی بهعنوان یک متغیر پیشبینی،
با رضایت شغلی همبستگی چندگانه دارد .پژوهش یاسینی ،عباسیان و یاسینی ( )3143نقش
سبک رهبری توزیعی مدیران بر عملکرد شغلی معلمان مدارس متوسطه شهر مهران بوده که
نتایج بهدستآمده از پیمایش صورت گرفته روی  389معلم در مدارس متوسطه این شهرستان
حاکی از آن است که سبک رهبری توزیعی رابطه معنادار با عملکرد شغلی معلمان دارد.
همچنین اعرابی ،صادقی ،افجه و محمدی ( )3184در خصوص ارائه مدلی برای افزایش
عملکرد از طریق هماهنگسازی استراتژیهای تغییر سازمانی برآمدند .جامعه پژوهشی شامل
شرکتهای هواپیمایی خارجی فعال در ایران در طول سالهای  74الی  89بهعنوان نمونههای
تحقیق مورد آزمون قرار گرفتند .با استفاده از روش کیفی و کمّی مشخص شد که بهموازات
افزایش عملکرد شرکتهای هواپیمایی ،گونههای استراتژیهای تغییر سازمانی ،تغییر پیدا
میکنند .در ضمن با افزایش میزان هماهنگی گونههای استراتژیهای تغییر سازمانی ،میزان
عملکرد کارایی و اثربخشی آنها نیز باال میرود.
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روش پژوهش
پژوهش حاضر از منظر هدف ،کاربردی 3و با در نظر گرفتن محتوای موضوع ،روش پژوهش
از نوع توصیفی 3است .با توجه به هدف اصلی پژوهش که بررسی تأثیر راهبردهای تغییر
سازمانی بر عملکرد شغلی معلمان شهرستان سنندج است؛ به لحاظ ارتباط بین متغیرها ،این
پژوهشِ توصیفی از نوع همبستگی 1به شمار میآید و به لحاظ شیوه گردآوری دادهها،
رویکرد پیمایشی 9بر پژوهش حاکم است .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه معلمان
مرد و زن مدارس متوسطه ،راهنمایی و ابتدایی شهر سنندج در سال تحصیلی  49-49بودند
که به روش نمونهگیری در دسترس  399( 173نفر مرد و  338نفر زن) نمونه از بین مدارس
سطح شهر انتخاب شدند.
ابزار اصلی گردآوری دادههای میدانی در این پژوهش ،پرسشنامه است .در ابتدا سؤاالتی
مبتنی بر ویژگیهای دموگرافیک کارکنان از قبیل جنس ،سن ،وضعیت تأهل ،سابقه کار و
میزان تحصیالت بهصورت سؤاالت بسته ،طرح گردید.
جهت اندازهگیری عملکرد شغلی نیز از آزمون عملکردِ شغلیِ بیرن و همکاران ()3119
استفاده شد .این پرسشنامه  37سؤالی از نوع پنجدرجهای طیف لیکرت بوده و دارای  3بعد
عملکرد وظیفهای ( 31سؤال) و عملکرد زمینهای ( 37سؤال) است؛ که در آن برای
جوابهای خیلی زیاد (نمره  ،)9زیاد (نمره  ،)9متوسط (نمره  ،)1کم (نمره  )3و خیلی کم
(نمره  )3داده میشود ،برای به دست آوردن نمره عملکرد کلی نمرهی همهی عبارتها با
هم جمع میشود و برای نمره زیر مقیاس عملکرد وظیفهای نمرهی سؤالهای  3الی  31و
برای زیر مقیاس عملکرد زمینهای نمرهی سؤالهای  33الی  37با هم جمع میشوند .همچنین
در این پرسشنامه سؤال معکوس وجود ندارد .روایی پرسشنامه عملکرد شغلی بیرون و
همکاران ( )3119در پژوهش علیرضایی ،مساح و اکرمی ( 1/88 ،)3143به دست آمد که
نشاندهندهی اعتبار پرسشنامه مذکور است .در پژوهش براتی احمدآبادی ،عریضی و نوری
1. Applied Research
2. Descriptive Research
3. Correlation
4. Survey
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( )3184آلفای کرونباخ بهدستآمده برای بعد وظیفهای عملکرد شغلی ( )1/841و برای بعد
زمینهای عملکرد شغلی نیز ( )1/413حاصل شد که نشان از پایایی این پرسشنامهها است .در
پژوهش حاضر میزان آلفای کرونباخ بهدستآمده برای ابعاد وظیفهای و زمینهای به ترتیب
 1/89و  1/41به دست آمد.
برای اندازهگیری راهبردهای تغییر سازمانی از پرسشنامه صلواتی و ثالثی ( )3141استفاده
شد .این پرسشنامه دارای  39سؤال و  9بعد استراتژی تجربی –عقالنی ( 9گویه) ،استراتژی
اجباری ( 9گویه) ،استراتژی هنجاری ( 9گویه) و استراتژی تحولگرا ( 9گویه) است .این
پرسشنامه که بر اساس طیف لیکرت است از خیلی زیاد (با نمره  )9تا خیلی کم (نمره )3
نمرهگذاری شده است در پژوهش صلواتی و ثالثی ( )3141میزان آلفای کرونباخ
بهدستآمده برای پرسشنامه راهبردهای تغییر  1/899به دست آمد که بیانگر ثبات و همسانی
درونی پرسشنامه است .در پژوهش حاضر به ترتیب آلفای کرونباخ بهدستآمده برای ابعاد
استراتژی تجربی– عقالنی ،استراتژی اجباری ،استراتژی هنجاری و استراتژی تحولگرا
 1/83 ،1/79 ،1/71و  1/74حاصل شد.
برای تحلیل دادههای حاصل از پژوهش از روشهای آمار توصیفی شامل فراوانی ،درصد
فراوانی ،میانگین و انحراف استاندارد و نیز از روشهای آمار استنباطی شامل آزمونهای
همبستگی پیرسون ،تحلیل عاملی و تحلیل مسیر استفاده شد و دادههای با استفاده از نرمافزار
آماری ( SPSSنسخه  )33و ( AMOSنسخه  )39مورد تحلیل قرار گرفتند.

یافتهها
نتایج پژوهش نشان داد که  18/7درصد از پاسخگویان را مردان و  93/1درصد آنان را زنان
تشکیل داد 94 .درصد از پاسخگویان که دارای بیشترین فراوانی بودند در فاصله سنی  13تا
 91سال قرار داشته و  89/3درصد نیز متأهل میباشند .اکثریت پاسخگویان ( 93/7درصد)
دارای مدرک کارشناسی و ( 73/1درصد) نیز دارای سابقه کاری  39تا  31سال هستند.
جدول  1مقدار ،میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش را نشان میدهد.
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جدول  .1بررسی میانگین و انحراف استاندارد متغیرها و مؤلفههای پژوهش
متغیرها

میانگین

انحراف استاندارد

عملکرد شغلی

97/91

4/44

عملکرد وظیفهای

33/9

9/44

عملکرد زمینهای

19/11

9/19

راهبردهای استراتژی تغییر

93/73

7 /8

راهبردهای تجربی

31/14

3/78

راهبردهای اجباری

39/31

1/11

راهبردهای هنجاری

33/78

3/87

راهبردهای تحولگرا

33/94

1/14

آزمون کولموگروف – اسمیرنوف جهت نرمال بودن دادهها ،در جدول  3نشان داده شده
است.
جدول  .2نتیجه آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش
متغیرهای پژوهش

مقدار کولموگروف -اسمیرنوف

سطح معنیداری

نتیجهگیری

عملکرد وظیفهای

1/897

1/97

نرمال

عملکرد زمینهای

1/419

1/198

نرمال

راهبردهای تجربی

3/34

1/337

نرمال

راهبردهای اجباری

3/19

1/18

نرمال

راهبردهای هنجاری

3/19

1/317

نرمال

راهبرد تحولگرا

3/18

1/349

نرمال

عملکرد شغلی

1/493

1/118

نرمال

راهبردهای استراتژی تغییر

1/994

1/741

نرمال

بر اساس نتایج بهدستآمده از جدول  3متغیرها در سطح معنیداری  1/19نرمال میباشند،
درنتیجه از آزمونهای پارامتریک استفاده میشود .جدول  ،1میزان همبستگی عملکرد شغلی
با الگوهای راهبردهای تغییر را نشان میدهد.
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جدول  .3آزمون ضريب همبستگی پیرسون بین عملکرد شغلی و مؤلفههای راهبردهای تغییر

عملکرد
شغلی

راهبرد تجربی –

راهبرد

راهبرد

راهبرد

عقالنی

اجباری

هنجاری

تحولگرا

ضریب همبستگی

** 12139

-12119

**12981

**12973

سطح معناداری

12133

12999

12111

12119

تعداد

173

173

173

173

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

با توجه به نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون مؤلفه راهبرد تجربی –عقالنی با
داشتن ضریب همبستگی  1/139و سطح معناداری  1/133دارای رابطه معناداری هستند.
راهبرد هنجاری با ضریب همبستگی  1/981و سطح معناداری  1/111نیز دارای رابطه
معناداری است .راهبرد تحولگرا با ضریب همبستگی  1/973و سطح معناداری  ،1/119نیز
دارای رابطه معناداری اند .رویکرد اجباری به دلیل اینکه سطح معناداری آن بیشتر از 1219
است با عملکرد شغلی همبستگی معناداری ندارد.
فرضیه اصلی پژوهش :بین راهبردهای تغییر و عملکرد شغلی معلمان شهر سنندج رابطه
معناداری وجود دارد.

نمودار  .1مدل عاملی در حالت تخمین استاندارد

نمودار  3نتایج نشاندهنده مناسب بودن مدل ساختاری برازش یافته است.
جدول  .4شاخصهای مناسب بودن برازش مدل ساختاری پژوهش (منبع :دادههای پژوهش)
AGFI

GFI

RMSEA

1/84

1/47

1/199

PVALUE
1/111

CHISQUARE/df
3/34

DF
8

CHISQUARE
31/17
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شاخص  P-VALUEکمتر از مقدار  1/19است .شاخص  RMSEAبین  1/19و 1/18
قرار دارد .شاخص  GFIبین  1/49و  3قرار دارد .شاخص  AGFIنیز بین  1/89و  1/4قرار
دارد.
جدول  .5بررسی ضرايب استاندارد و معنیداری فرضیه اصلی (منبع :دادههای پژوهش)
ضریب استاندارد

ضریب مسیر

P -Value

نتیجه آزمون

راهبردهای تغییر  <---عملکرد شغلی

1/89

1/111

معنادار است

با توجه به مقدار  Pدر سطح معنیداری  1/19فرض صفر رد میشود بین راهبردهای تغییر
و عملکرد شغلی معلمان شهر سنندج رابطه معناداری وجود دارد و شدت رابطه نیز  1/89و
در جهت مستقیم است.
فرضیههای فرعی پژوهش :بین راهبردهای عقالنی ،هنجاری ،اجباری و تحولگرا و
عملکرد شغلی معلمان شهر سنندج رابطه معناداری وجود دارد.
جدول  .6بررسی ضرايب استاندارد و معنیداری فرضیههای فرعی (منبع :دادههای پژوهش)
ضریب استاندارد

ضریب مسیر

P -Value

نتیجه آزمون

راهبردهای عقالنی  <---عملکرد شغلی

1/138

1/111

معنادار است

راهبردهای هنجاری  <---عملکرد شغلی

1/987

1/111

معنادار است

راهبردهای اجباری  <---عملکرد شغلی

-1/133

1/819

معنادار نیست

راهبردهای تحولگرا  <---عملکرد شغلی

1/977

1/111

معنادار است
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راهبردهای اجباری

راهبردهای تجربی
14.5
14
13.5
13
12.5
12
11.5

راهبرد تحولگرا

راهبردهای هنجاری

نمودار  .2نمودار تارعنکبوتی متغیرهای راهبرد تغییر بر عملکرد شغلی

بین راهبردهای عقالنی ،هنجاری و تحولگرا با عملکرد شغلی معلمان ،با توجه به مقدار
 Pدر سطح معنیداری  1/19فرض صفر رد میشود و شدت رابطه نیز به ترتیب ،1/138
 1/987و  1/977و در جهت مستقیم است .درنتیجه رابطه بین این سه راهبرد با عملکرد شغلی
پذیرفته میشود؛ اما در خصوص رابطه راهبردهای اجبار و عملکرد شغلی معلمان ،با توجه به
مقدار  Pدر سطح معنیداری  ،1/19فرض صفر تأیید میشود ،درنتیجه بین راهبردهای
اجباری و عملکرد شغلی معلمان رابطه معناداری وجود ندارد.

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر راهبردهای تغییر سازمانی بر عملکرد شغلی معلمان بود.
برنامه راهبردی در بسیاری از سازمانها درباره این است که سال آینده سازمان به کجا خواهد
رسید که بهطورمعمول تر در خصوص سه ،پنج ،ده و بیست سال آینده و بلندمدت نیز صادق
است .جایگاه حساس سازمان آموزشوپرورش در اعتالی دانش و فرهنگ جامعه و دستیابی
و اجرای موفقیتآمیز هر فعالیت آموزشی ،عالوه بر منابع مالی و وسایل فناوری ،نیازمند
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نیروی انسانی متعهد و کارآمد ،با توجه به رهبری اصولی و قاطعانه مدیران است .نتایج آزمون
مدل این پژوهش ،از طریق روش تحلیل مسیر نشان داد که راهبردهای تغییر برازش مناسبی
بر عملکرد شغلی معلمان دارد و میتوانند  1/89درصد از تغییرات عملکرد شغلی آنان را
تبیین کند .همچنین نتایج حاصلشده از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که ابعاد
راهبردهای تجربی– عقالنی ،راهبرد هنجاری -بازآموزی و راهبرد تحولگرا با عملکرد
شغلی معلمان دارای رابطه معناداری بود .نتیجه حاصل با نتایج پژوهش دیلمقانی و همکاران
( )3149و اعرابی و همکاران ( )3184همخوانی دارد.
در این خصوص رویکرد تجربی -عقالنی با توجه به اینکه بر دلیل قابل توجیه برای تغییر
تأکید داشته ،درنتیجه هرگونه تغییری که با دالیل موجه و با برنامهریزی پیش برود و نتایج
مثبتی را بر منافع شخصی افراد همراه داشته باشد ،همزمان با عملکرد شغلی معلمان در راستای
رسیدن به اهداف متعالی همسو خواهد بود .عملکرد شغلی باالی معلمان خود نیز ،بیانگر
کیفیت تدریس و آموزش در یک مدرسه است .راهبرد هنجاری -بازآموزی نیز بر تغییرات
در ارزشها ،مهارتها و ارتباطات هدف توجه و تأکید داشته و هنجارها مبنای رفتار بوده و
تغییر آنها بهوسیله نوعی فرایند بازآموزی صورت میگیرد ،درنتیجه این مسئله نیز خود منجر
به باال بردن عملکرد شغلی معلمان میشود .این راهبرد معتقد است که رفتار افراد بیش از
دانش و تجربه خودشان متأثر ارزشها ،هنجارها و آدابورسوم گروهی و اجتماعی و
همچنین متمرکز بر مشارکت ،اعتماد ،فرایندهای بحرانی و مذاکره بُرد -بُرد است .لذا معلمان
اگر تغییری منطبق با هنجارهای اجتماعیشان تنظیم شود آن را میپذیرند و در غیر این
صورت در برابر آن مقاومت میکنند .درنتیجه رضایت از تغییر رخداده ،با باال رفتن عملکرد
و رضایت شغلی معلمان همراه خواهد بود .راهبرد تحولگرا نیز با توجه به اینکه در پی
تغییراتی که در محیط و اطراف سازمان رخ میدهد ،همسو بوده ،درنتیجه بر عملکرد شغلی
نیز ،متناسب با شرایط محیطی تأثیرگذار است .محرک در این نوع راهبرد ،منافع مشترک
بوده و اهرم مورداستفاده نیز یکپارچگی است .مدیرانی که از این راهبرد بهره گیرند ،صاحب
بینش هستند و کارکنان را برای انجام امور و کارهای استثنایی ،به چالش ،تالش و کوششی
مضاعف وامیدارند .درنهایت نتایج نشان داد که راهبرد اجباری -اقتداری با عملکرد شغلی
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معلمان رابطهای نداشت .این راهبرد نیازمند قدرت است .تالشهای تغییری در این راهبرد،
بر این مسئله تمرکز دارد که در آنها یک فرد قدرتمندتر تمایل خود را بر فردی ضعیفتر
تحمیل میکند .می توان اظهار داشت که تالش برای تغییر با توجه به قدرت یک شخص و
تمایل وی به تحمیل باورها ،راهکارها و عقاید ،نمیتواند گزینه مناسبی برای رسیدن به
اهداف سازمان مربوطه بوده و ممکن است با نتیجه عکس بر عملکرد شغلی معلمان همراه
باشد که نتایج آن تخریب اعتماد ،اطمینان و از بین رفتن تعهد و  ...از سوی کارکنان است.
میتوان گفت که فرآیند ایجاد دگرگونی در افراد ،ساختارها ،فرآیندها و یا تکنولوژی
سازمان بهمنظور باال بردن کارایی و اثربخشی سازمان و سازگاری با تحوالت محیطی ،مبین
تغییر است .فرآیند تغییر از طریق ارتقاء انگیزش و تواناییهای افراد ،گروهها و ایجاد
نگرشهای معطوف به بالندگی و نوآوری در مدیریت و کارکنان ،بهسازی فرآیندهای
برنامهریزی ،تصمیمگیری ،سازماندهی ،کنترل و ارتباطات و بهبود بخشیدن به روشها و
همچنین بهره گیری از تکنولوژی نوین به رشد و پویایی سازمان در محیط متحول امروزی
یاری میرساند (فرهنگی و صفرزاده .)3187 ،همچنین شرایط الزم برای تحقق تغییر
موفقیتآمیز مواردی چون منفعت بهکارگیرندگان ،نتایج دائمی و قابلتوجه ،نداشتن
پیچیدگیهای زیاد ،تطبیق با نظام ارزشی استفادهکننده ،توجیهپذیری و داشتن نتایج ملموس
است (راجرز و شومیکر.)3174 ،
با توجه به یافتههای پژوهش ،پیشنهاد میگردد با توجه به اینکه پژوهش حاضر فقط در
بخش کوچکی از یک سازمان ،انجامشده ،درنتیجه این مطالعه بر روی جامعه بزرگتر و
وسیعتری در سطح کل استان و یا حتی کشور انجامشده و نتایج آن با این مطالعه مقایسه
گردد تا این نتایج پایه و اساس محکمتری برای برنامهریزیهای مربوط به عملکرد شغلی
معلمان گردد.
در این مطالعه تنها تأثیر راهبردهای تغییر سازمانی بر عملکرد شغلی ارزیابی شده است.
در مطالعات دیگر میتوان موارد دیگری چون تناسب شغل ،فرسودگی شغلی ،بدبینی
اجتماعی و ...را موردبررسی قرار داد.
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هر تحقیق عملی با محدودیتهایی مواجه است .برخی محدودیتها مربوط به محقق
بوده که به خاطر محدودیت زمانی ،هزینه و فقدان نیروی انسانی کمک دهنده نمیتواند
جامعه گستردهتری را موردمطالعه قرار دهد و ازآنجاکه پژوهش در یک مقطع زمانی خاص
انجام گرفت ،رفتار نمونه تنها در همان مقطع زمانی سنجیده میشود.
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