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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،بررسی وضعیت مولفه های اثربخشی پارسونز (انطباق ،تحقق اهداف ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی)
کالس درس ریاضی در مدارس ابتدایی دولتی منطقه دو شهر تهران بود .جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش
آموزان پایه ششم مدارس ابتدایی دولتی منطقه  2شهر تهران در سال تحصیلی  8931/31بود .که تعداد کل آنها  581نفر
بودند که از بین آنها  258نفر بر اساس روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای و طبق فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب
شد .در این تحقیق برای جمع آوری اطالعات پژوهش ،از پرسشنامه استاندارد اثربخشی پارسونز ( )2663استفاده گردید که
روایی آن توسط اساتید و متخصصان و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ  6819محاسبه و تایید گردید .بررسی نتایج
آزمون  tتک متغیره نشان داد که در کل وضعیت مولفه های اثربخشی پارسونز (انطباق ،تحقق اهداف ،رضایت شغلی و
تعهد سازمانی) کالس درس ریاضی با میانگین های  ،8/31 ،8/31 ،2و  2/62در سطح  6/68معنادار است .بنابراین می توان
این چنین استنباط کرد که میزان مولفه های اثربخشی پارسونز (انطباق ،تحقق اهداف ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی) کالس
درس ریاضی در حد"پایین تر از میانگین" ارزیابی شده است
واژههای کلیدی :اثربخشی ،انطباق ،تحقق اهداف ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی.
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مقدمه
آموزش عامل اصلی و کلیدی در توسعه اجتماعی – اقتصادی و فرهنگی – سیاسی هر جامعه ای محسوب می شود .تجزیه
و تحلیل عوامل موثر در رشد و توسعه جوامع پیشرفته بیانگر آن است که همه این کشور ها از آموزش کارا و اثربخش برخوردار
بوده اند .یکی از مسئولیت های هر نهاد اجتماعی ،نیل به اهدافی است که علت وجودی آن نهاد را شکل می دهد .تحقق اهداف
سازمانی در گرو همکاری و هماهنگی تمامی عواملی است که تعامل نظام مند آنها با یکدیگر به وجود سازمان معنا می بخشد .از
این رو؛ اثربخشی سازمانی به عنوان مهّم ترین هدف هر سازمان ،مقصدی است که تمام تالش های سازمانی در راستای رسیدن به
آن صورت می گیرد (اسد زاده.)8911 ،
هدف اصلی تمام سازمان های آموزشی ارتقا اثربخشی و کارایی معلمان و کارکنان خود است .امروزه توجه به کیفیت
فعالیت ها باعث تقدم اثربخشی و کارایی گشته است به خصوص در سازمان های آموزشی که دارای اهداف کیفی بوده و
سوددهی جایگاه مهمی ندارد ،اثر بخشی عامل مهم و رکن اساسی و در خور توجه است (میرکمالی .)8911،همچنین برای اینکه
سازمانی بتواند به بقا خود ادامه دهد باید کارهای مفیدی را انجام دهد .هدف های عمومی که به وسیله طراحان سازمان تعیین
شده ،باید منجر به تولید محصول یا خدماتی شود که برای اعضای آن سازمان یا سازمان های دیگر یا عموم جامعه مفید باشد (
هویو همکاران.)8932،8
اگر چه می توان برای آموزش اهداف و ضرورت های متنوعی در نظر گرفت ولی بدون تردید مهمترین هدف آموزش،
ایجاد تغییرات در عملکرد است که موجب ارتقاءسطح کیفی و کمی کار معلمان می گردد ،از زمانی که نتایج آموزش بر اساس
هدف مذکور سنجیده شود ،اثر بخشی کار معلمان مورد توجه قرار می گیرد .حال سوالی که پیش روی مدارس و مدرسان قرار
دارد این است که وضعیت مولفه های اثربخشی پارسونز (انطباق ،تحقق اهداف ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی) در مدارس
ابتدایی دولتی منطقه دو شهر تهران در کالس ریاضی چگونه است؟ بر اساس دیدگاه پارسونز ،اثربخشی براساس درجه کسب
هدف تعریف شده است یک سازمان زمانی اثربخش بوده که نتایج قابل مشاهده فعالیت های آن بااهداف سازمانی برابر بوده
یا از آن بیشتر باشد( تاتاله و همکاران .)2682 ،2معلم قبل از هر چیز بایسـتی بتواند در موارد بحرانی ضمن انطباق و سازش با
محیط متغیـرو مقابله با هر مشکلی بهترین منابع خود را به کار گرفتـه و بـانیروهای تهدیدکننده خارجی به طور موفقیـت آمیـزی
برخـوردکرده و نیروی آنها را درجهت هدف اصلی کالس هدایت کند و همواره با حفظ توانایی های بقای خود ،آن را رشـد و
توسـعه دهد و به تعبیری دیگر از سالمتی سازمانی برخوردار باشد .درمدل پیشنهادی پارسونز ،نیز در هر زمانی سیسـتم اجتمـاع
برای ادامه حیات خود و یا به عبارتی بـرای تـأمین سـالمتی واثربخشی خود ضروری است که چهـار مشـکل اساسـی یعنـی انطباق،
نیل به هـدف ،انسـجام و یگـانگی ،و دوام خود را حل کند (ابراهیمی.)8938،
اثربخشی فرآیند تدریس و آموزش بهعنوان یک حوزه مهم حرفهای معلمان به مجموعهای از عوامل فردی ،حرفهای و
سازمانی بستگی دارد .در این برخورداری معلمان از قابلیتها و صالحیت ها حرفهای و الزام آنان به رعایت مجموعهای از اصول
و استانداردهای حرفهای در فرآیند تدریس نقش تعیینکننده در افزایش اثربخشی فعالیتهای آموزشی دارد (یونسکو.)2661 ،9
امروزه اهمیت عامل انسانی و نقش منحصر به فرد خالقیت نیروی انسانی به منزلة یک منبع استراتژیک و طراح و مجری نظامها و
فراوردهای سازمانی جایگاهی به مراتب باالتر از گذشته در آموزش و پرورش یافته است تا جایی که در تفکر آموزش و پرورش
پیشرفته از خالقیت معلمان به مثابة مهمترین منبع و دارایی برای سازمان آموزش و پرورش یاد میشود (کورکمرز.)2661 ،1
کیامنش( )8936با توجه به یافته های پژوهشی در مطالعات تیمز ،وضعیت دانش آموزان ایرانی در درس ریاضیات را
نامناسب ارزیابی کرده و علت آن را در روش های تدریس معلمان می داند .نتایج این مطالعه نشان داد که محور اصلی تدریس
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کتاب است و روش های تدریس اغلب جنبه توصیفی دارند و هیچ خالقیتی ندارند .در این موارد ،پژوهش های کافی نیز انجام
نشده است و همانگونه که کیامنش( )8936می نویسد :نظام آموزشی ما در دو زمینه برنامه درسی و نحوه تدریس و یادگیری تابه
حال کار علمی و منسجمی انجام نداده است .لذا با توجه به اهمیت موضوع تعلیم و تربیت و به خصوص باال بودن میزان افت
دانش آموزان در درس ریاضی ،حساسیت و تاثیر کار معلمان در این فرآیند سرنوشت ساز با وجود معلمانی که فاقد صالحیت
های حرفه ای الزم باشند ،آموزش و پرورش به اهداف خود نمی رسد .بنابراین با توجه به مسائل و مشکالت حاکم بر سازمان
آموزشی و با توجه به مشکالت یادگیری دانش آموزان در درس ریاضی و اهمیت اثربخشی فعالیت معلم در کالس درس ریاضی،
مسئله اصلی پژوهش این است وضعیت اثربخشی کالس درس ریاضی در مدارس ابتدایی دولتی چگونه است؟ وضعیت اثربخشی
کالس درس ریاضی در مدارس ابتدایی بر اساس ابعاد چهارگانه پارسونز مطلوب است یا خیر؟.

پیشینه پژوهش
اثربخشی :1ازدیدگاه پارسونز اثربخشی سازمانی عبارت از میزانی است که یک سازمان با استفاده از منابع خاص و بدون
هدر دادن منابع خود و بدون فرسوده کردن غیر ضروری اعضا و جامعه خود ،اهدافش را برآورده میکند (تیبادکس .)2689،2در
واقع اثربخشی سازمانی ،درجه نزدیکی یک سازمان به هدفهایش را نشان میدهد .به عبارت دیگر اندازهای است که یک سازمان
به اهدافش تحقق میبخشد (.زنگ و همکاران  .)2686،9اثر بخشی سازمان عبارت است از درجه ی میزانی که سازمان به هدف
های مورد نظر خود نایل می آید (پارسونز ،2662 ،به ه نقل از کزازی.)8930 ،
هرسی و بالنچارد ( )8311معتقدند موفقیت سازمان به وسیله تولیداتش اندازهگیری میشود در صورتی که معیار سنجش
اثربخشی نگرش است .موفقیت نتیجه رفتار اطاعتگونه است و اثربخشی نتیجة همکاری و عالقمندی است (المبرت 1وهمکاران
.) 2661 ،
ابعاد اثربخشی پارسونز :مدل اثربخشی سازمانی تالکوت پارسونز مدلی است که اکثراً در سازمان های آموزشی کارشده
است .پارسونز برای اثربخشی چهار بعد قائل شده است که شامل موارد زیر است:
الف)انطباق(سازگاری) :شامل شاخصهای قابلیت انطباق ،رشد ،ابتکار و توسعه.
ب)دست یابی به هدف :مشتمل بر شاخص های موفقیت ،کسب منابع و کارایی.
ج) انسجام :شامل شاخص های رضایت ،جوّ ،ارتباطات و تعارض.
د) تداوم :که شاخص های وفاداری ،عالئق اصلی زندگی ،انگیزش و هویت را در بر می گیرد (میر کمالی و فرخ نژاد،
.)8932
 -8انطباق پذیری :این ویژگی شامل شاخصهای قابلیت انطباق ،رشد ،ابتکار و توسعه.و یادگیری سازمانی اندازه گیری می
شوند .سازمان هایی که به خوبی منسجم هستند به سختی تغییر می یابند  .لذ ا یکپارچگی درونی و انطباق پذیری بیرونی را می
توان مزیت و برتری سازمان به حساب آورد .سازمان ها ی سازگار به وسیلة مشتریان هدایت می شوند ،ریسک پذیر هستند ،از
اشتباه خود پند می گیرند و ظرفیت و تجربةایجاد تغییر را دارند .آنها به طور مستمر در حال بهبود توانایی سازمان در جهت ارزش
قائل شدن برای مشتریان هستند.
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 -2رسالت وتحقق اهداف :مشتمل بر شاخص های موفقیت ،کسب منابع و کارایی.گرایش و جهت گیری استراتژیک،
اهداف و مقاصد وچشم انداز اندازه گیری می شوند .شاید بتوان گفت مهمترین ویژگی فرهنگ سازمانی رسالت و مأموریت آن
است .سازمان هایی که نمی دانند به کجا می روند ،وضعیت موجودشان چیست ،معموال به بیراهه می روند .سازمان های موفق
درك روشنی از اهداف و جهت خود دارند ،به طوری که اهداف سازمانی واهداف استراتژیک را تعریف کرده و چشم انداز
سازمان را به روشنی ترسیم می کنند .سازمان هایی که مجبورند مأموریت اصلی شان را به طور مداوم تغییر دهند در دسترس ترین
سازمان ها هستند .وقتی یک سازمان مجبور است رسالت خود را تغییر دهد ،تغییر در استراتژی ،ساختار ،فرهنگ و رفتار الزامی
است (عبداللهی پیر بداغ.)8931 ،
در این وضعیت رهبر قوی چشم انداز سازمان را مشخص می کند و یک فرهنگ را خلق می کند که این چشم انداز را
پشتیبانی می کند.
-9انسجام (رضایت شغلی) :این ویژگی شامل شاخص های رضایت ،جوّ ،ارتباطات و تعارض.و هماهنگی و انسجام اندازه
گیری می شود .تحقیقات نشان داده است که سازمان هایی که اغلب اثربخش هستند با ثبات و یکپارچه بوده ورفتار کارکنان از
ارزش های بنیادین نشأت گرفته است  .رهبران و پیروان در رسیدن به توافق مهارت یافته اند (حتی زمانی که دیدگاه مخالف
یکدیگر را دارند) و فعالیت های سازمانی به خوبی هماهنگ و پیوسته شده است .سازمان هایی با چنین ویژگی هایی ،دارای
فرهنگ قوی و متمایزند و به طور کافی بر رفتار کارکنان نفوذ دارند .رضایت شغلی باعث می شود بهره وری فرد افزایش یابد،
فرد نسبت به سازمان متعهد شود ،سالمت فیزیکی و ذهنی فرد تضمین شود ،روحیه فرد افزایش یابد ،از زندگی راضی باشد و
مهارتهای جدید شغلی را به سرعت آموزش ببیند کوك وهپ ورث ،)2689( 8هالند ( )2681رضایت ،پیشرفت و ثبات در شغل
را مبتنی بر همگونی شخصیت و محیط وی می داند.
 -1تداوم در کار (تعهد سازمانی) :این ویژگیها که شاخص های وفاداری ،عالئق اصلی زندگی ،انگیزش و هویت را در بر
می گیرد(.میر کمالی و غالمزاده )8938 ،و توسعة قابلیت ها اندازه گیری می شود .سازمان های اثربخش افرادشان را توانمند می
سازند ،سازمان را بر محور تیم های کاری تشکیل می دهند و قابلیت های منابع انسانی را در همة سطوح توسعه می دهند .تعهد
در بین افراد سازمان افزایش می یابد و خود را به عنوان پاره ای از پیکرة سازمان احساس می کنند .افراد در همة سطوح احساس
می کنند که در تصمیم گیری نقش دارند و این تصمیمات است که بر کارشان مؤثر است و کار آنها مستقیماً با اهداف سازمان
پیوند دارد .مایر و آلن  ،تعهد سازمانی را در سه حیطه تعهد عاطفی ،2تعهد مستمر 9و تعهد تکلیفی هنجاری 1طبقه بندی کرده اند.
نقطه مشترك این سه تعهد  ،در این است که حالت روانی روابط کارمند با سازمان را مشخص می کنند و به طور ضمنی به تداوم
یا قطع عضویت فرد در سازمان اشاره دارد .تعهد عاطفی ،یعنی میزان تمایلی که فرد از نظر روانی و از طریق احساساتی مانند
وفاداری  ،مهر و عالقه  ،گرمی و صمیمیت ،تعلق ،دلبستگی ،رضایت خاطر ،لذت و خوشی و غیره به کار کردن در سازمان پیدا
می کند .تعهد مستمر ،وابستگی فرد برای کارکردن در سازمان ،بر اساس میزان حس ضمانت برای ماندن در آن به دلیل هزینه
های باالی ترك آن می باشد .تعهد تکلیفی یا هنجاری ،عبارت است از میزان وابستگی فرد از نظر روانی و از راه درون سازی
اهداف  ،ارزش ها و مأموریت های سازمانی به آن سازمان  .به عبارت دیگر ،تعهد تکلیفی ،احساس مسئولیت به تداوم کار کردن
در سازمان را منعکس می کند (خسروی زاده و همکاران.)8911 ،
پژوهشهای بسیاری در زمینه اثربخشی مدارس و کالسهای درس انجام گرفته است .زکی و همکاران( )8915به بررسی
اثربخشی سازمانی مدارس اصفهان براساس الگوی پارسونز پرداختند .نتایج حاکی از آن بود که %26آزمودنیها اثربخشی را در
سطح خیلی زیاد و  %55در سطح زیاد ارزیابی کردند .حسنی و سامری( )8913اثربخشی سازمانی مدارس ناحیه یک ارومیه را
در سطح زیاد ارزیابی کردند .رحمانی ( ،)8938نشان داد که وضعیت مدارس اثربخش نیست .هابر  ،جنفیز(  ) 2661در پژوهشی
1
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نشان داد که وضعیت اثربخشی مدارس آمریکا در سطح مناسبی نیست .مایلز و همکاران )2689( 8با استفاده از نمونه ای  859نفری
از دانش آموزان مدارس سطح متوسطه در مدارس آمریکا به این نتیجه رسیدند که وضعیت اثربخش مدارس در سطح متوسطی
قرار دارد .کومار ( ،)2681نشان داد که تفاوت معنی داری در بین اثر بخشی تدریس معلمان دبیرستان ها مرد و زن وجود ندارد.
بال و همکاران ،)2685( 2نشان داد که تدریس درس ریاضیات در مدارس آمریکا اثربخش نیست.
با وجود پژوهشهای بسیار در زمینه اثربخشی مدارس ،پژوهشی که به اثربخشی در کالسهای درس ریاضی در ایران
بپردازد وجود ندارد بنابراین این بر ضرورت انجام پژوهش می افزاید .بنابراین این پژوهش به سوال های زیر پاسخ می دهد:
 -8وضعیت مولفه انطباق اثربخشی پارسونز در مدارس ابتدایی دولتی منطقه دو شهر تهران در کالس ریاضی
چگونه است؟
 -2وضعیت مولفه تحقق اهداف اثربخشی پارسونز در مدارس ابتدایی دولتی منطقه دو شهر تهران در کالس
ریاضی چگونه است؟
 -9وضعیت مولفه رضایت شغلی اثربخشی پارسونز در مدارس ابتدایی دولتی منطقه دو شهر تهران در کالس
ریاضی چگونه است؟
 -1وضعیت مولفه تعهد سازمانی تحقق اهداف اثربخشی پارسونز ( ، ،و) در مدارس ابتدایی دولتی منطقه دو
شهر تهران در کالس ریاضی چگونه است؟
-5
روش پژوهش
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و طرح پژوهشی توصیفی از نوع پیمایشی است.
جامعه آماری ،حجم نمونه و روش نمونه گیری :جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان پایه ششم مدارس
ابتدایی دولتی منطقه  2شهر تهران در سال تحصیلی  8931-31تشکیل میدهند که تعداد آنها  581نفر است .روش نمونه گیری
در این پژوهش ،روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای است که با توجه به حجم جامعه آماری ،برای تعیین تعداد حجم نمونه از
فرمول کوکران استفاده شد:

مضافاً تعداد  258نفر به عنوان افراد نمونه بر اساس فرمول نمونه گیری کوکران انتخاب شدند.
روشهای گردآوری اطالعات :در این پژوهش برای جمع آوری داده های مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق
از مطالعات کتابخانهای استفاده شده است .برای " بررسی وضعیت مولفه های اثربخشی پارسونز (انطباق ،تحقق اهداف ،رضایت
شغلی و تعهد سازمانی) کالس درس ریاضی در مدارس ابتدایی دولتی منطقه دو شهر تهران" از روش میدانی با توزیع پرسشنامه
اثربخشی پارسونز استفاده شد .پرسشنامه سنجش اثربخشی بر اساس مدل کارکردهای چهارگانه پارسونز عبارتند از :انطباق

9

(سازگاری) ،تحقق اهداف سازمانی ،1انسجام( 5رضایت شغلی) و تداوم( 0تعهد سازمانی) که شامل 21سؤال است .در پژوهش
کزازی ( )8930و پژوهش پیربداغ ( )8935بررسی روایی آن با استفاده از ضریب بازآزمایی و روایی محتوایی تایید شد .و برای
ضریب پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ  1استفاده کرده اند که در پژوهش کزازی  6/10و در پژوهش پیربداغ  6/11بدست
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پویش در آموزش علوم پایه _________________________________________________
آمده است .در این تحقیق برای سنجش پایایی پرسشنامهها ،از آزمون آلفای کرونباخ استفاده گردید .با توجه به مقدار بدست
آمده از آزمون آلفای کرونباخ که برابر با  %11/51بود ،بنابراین سواالت از پایایی قابل قبولی نیز برخوردار بودند.
جدول : 8ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای هریک از مولفههای موجود در پرسشنامه
مولفههای پرسشنامه

ضریب آلفای کرونباخ

اثربخشی

6/11

انطباق

6/18

تحقق اهداف

6/16

رضایت شغلی

6/11

تعهد سازمانی

6/12
کل%11851 :

در این پژوهش برای تعیین روایی از روش صوری 8و محتوایی 2و تحلیل عاملی 9به کمک بهره گیری از نظرات اساتید
راهنما و مشاور و متخصصان مدیریت آموزشی استفاده شده است.
جدول  :2شاخص های برازش تحلیل عاملی تاییدی پرسشنامه
مشخصه

برآورد

نسبت مجذور خی به درجه آزادی()2/df

8/93

جذر براورد واریانس خطای تقریب()RMSEA

6/611

شاخص نکویی برازش()GFI

6/32

شاخص تعدیل شده ی نکویی برازش()AGFI

6/36

شاخص برازندگی تطبیقی()CFI

6/33

شاخص نرم شده برازندگی()NFI

6/31

با توجه به خروجی لیزرل در جدول  ،2مقدار  x2/dfمحاسبه شده  8/93است ،وجود  x2/dfکوچکتر از  9نشان دهنده
برازش مناسب مدل می باشد .همچنین جذر برآورد واریانس خطای تقریب( )RMSEAمی بایستی کمتر از  6/61باشد که در
مدل ارائه شده که این مقدار برابر  6/611است .میزان شاخص های  CFI ،AGFI ،GFIو  NFIنیز باید بیشتر از  6/3باشد که
در مدل تحت بررسی به ترتیب باالتر از میزان تعیین شده است .بنابراین داده های این پژوهش با ساختار عاملی این پرسشنامه
برازش مناسبی دارد و این بیانگر همسویی سؤاالت با متغیر اثربخشی کالس درس ریاضی است.
روشهای تجزیه و تحلیل اطالعات :به منظور تحلیل داده ها از دو بخش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد .برای
آزمون و بررسی سوال های پژوهش از آزمون آماری  tتک نمونه ای استفاده شده است.

1-

Face validity.
Content-related validity.
3
Factor Analysis
2
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یافته های پژوهش
شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش :در این قسمت به ارائه شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش میپردازیم.
در جدول  9این شاخصها ارائه شدهاند .شاخصهای میانگین و انحراف استاندارد متغیرها نشانگر پراکندگی مناسب دادهها و
شاخصهای چولگی و کشیدگی نشانگر نرمال بودن توزیع میباشند.
جدول  :9شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

چولگی

کشیدگی

N

انطباق

9/28

9/61

6/03

6/86

258

تحقق اهداف

9/12

9/91

-6/10

6/660

258

رضایت شغلی

9/12

9/61

-6/288

6/865

258

تعهد سازمانی

9/61

2/11

-6/235

-6/620

258

نتایج آزمون آماری کولموگروف اسمیرنوف نشان میدهد که آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای هیچ یک از متغیرها
معنادار نیست و تمام متغیرها دارای توزیع نرمال هستند.
جدول  :1نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف
متغیرها

کولموگروف اسمیرنوف

سطح معناداری

انطباق

6/111

6/093

تحقق اهداف

6/191

6/501

رضایت شغلی

6/128

6/050

تعهد سازمانی

6/192

6/518

از طرف دیگر ،با توجه به آنکه کجی توزیع دادهها در آزمون کولموگروف -اسمیرنوف معنادار نبودهاست ،بنابراین برای
وضعیت مولفه های اثربخشی پارسونز (انطباق ،تحقق اهداف ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی) کالس درس ریاضی در مدارس
ابتدایی دولتی منطقه دو شهر تهران از آزمون آماری  tاستفاده شده است.
با توجه به اینکه دامنه نمره گذاری گویه ها از  8تا  5می باشد برای محاسبه نمره کلی مولفه میانگین فرضی  9در نظر گرفته
شده است و با استفاده از آزمون  tتک نمونه ای به مقایسه بین میانگین حاصل از مولفه ها و میانگین فرضی نمونه ،برای میزان
معناداری استفاده می شود.
جدول  :5بررسی توصیفی وضعیت وضعیت مولفه های اثربخشی پارسونز (انطباق ،تحقق اهداف ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی)
متغیر

مولفه

میانگین

انحراف معیار

اثربخشی

خطای

t

سطح معنی داری

استاندارد

پارسونز

انطباق

2

6/603

6/588

-82/29

6/668

تحقق اهداف

8/31

6/651

6/133

-82/95

6/668

رضایت شغلی

8/31

6/602

6/511

-82/90

6/668

تعهد سازمانی

2/62

6/613

6/150

-82/56

6/668

پویش در آموزش علوم پایه _________________________________________________
بررسی نتایج نشان داده که در کل وضعیت مولفه های اثربخشی پارسونز (انطباق ،تحقق اهداف ،رضایت شغلی و تعهد
سازمانی) کالس درس ریاضی در مدارس ابتدایی دولتی منطقه دو شهر تهران با میانگین های  ،8/31 ،8/31 ،2و  2/62با میانگین
فرضی نمونه در سطح معناداری  6/68تفاوت معناداری وجود دارد ( .)p-value =6/66 < a =%8بنابراین می توان این چنین
استنباط کرد که میزان مولفه های اثربخشی پارسونز (انطباق ،تحقق اهداف ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی) کالس درس ریاضی
در حد"پایین تر از میانگین" ارزیابی شده است .بنابراین از نظر دانش آموزان مدارس ابتدایی دولتی منطقه دو شهر تهران وضعیت
مولفه های اثربخشی پارسونز (انطباق ،تحقق اهداف ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی) کالس درس ریاضی در وضعیت نامساعدی
است و مطلوب نمی باشد.

بحث و نتیجه گیری
هدف اصلی پژوهش کنونی " بررسی وضعیت مولفه های اثربخشی پارسونز (انطباق ،تحقق اهداف ،رضایت شغلی و تعهد
سازمانی) کالس درس ریاضی در مدارس ابتدایی دولتی منطقه دو شهر تهران" بود .نتایج نشان داد که در کل وضعیت مولفه های
اثربخشی پارسونز (انطباق ،تحقق اهداف ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی) کالس درس ریاضی در مدارس ابتدایی دولتی منطقه
دو شهر تهران در حد"پایین تر از میانگین" ارزیابی شده است .بنابراین از نظر دانش آموزان مدارس ابتدایی دولتی منطقه دو شهر
تهران وضعیت مولفه های اثربخشی پارسونز (انطباق ،تحقق اهداف ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی) کالس درس ریاضی در
وضعیت نامساعدی است و مطلوب نمی باشد .نتایج این پژوهش با پژوهش های رحمانی( ،)8938جنفیز(  ،) 2661مایلز و همکاران
( ،)2689کومار( )2681و بال و همکاران ( )2685همسو میباشد ولی با پژوهشهای زکی و همکاران( ،)8915حسنی و
سامری( )8913ناهمسو میباشد.
تحقق اهداف معلمان ضمن تاثیرپذیری از اثربخشی کل مدرسه ،بر روی آنها تاثیرگذار است .به این معنا که تحقق
اهداف در نظر گرفته شده برای معلمان و اثربخشی مدرسه تاثیر و تاثر متقابل بر یکدیگر دارند .بنابراین ،ضروری است مدیران
مدارس ،زمینه های الزم جهت ارتقای اثربخشی کار معلمان را فراهم آورند .یکی از زمینه های مناسب ،حمایت مدیران از
خالقیت و رفتار خالقانه آنهاست .زیرا نگرش و اعتقاد مدیران آموزشی به خالقیت و نوجویی در خود و سازمان می تواند
محیط آموزشی را به کانون تغییرات و نو آوری مبدل سازد و وصول اهداف را تسهیل نماید.در جریان تحقق اهداف آموزشی،
توجه به رضایت شغلی معلمان نیز ،می بایست مورد تاکید قرار گیرد .رضایت شغلی زائیده عواملی نظیر نظام سازمانی شغلی،
روابط حاکم بر محیط کار و تاثیر عوامل فرهنگی است .مطالعه ،شرایط محیط کار مبانی نظری حوزه مدیریت ،نشان می دهد
که سبک رفتاری مدیران از عوامل تاثیرگذار بر رضایت معلمان محسوب می شود (هیل و کرافت .)2681 ،
سخن آخر اینکه توصیه می شود به منظور بررسی دقیق تر آموزش ریاضی در کشور هر کدام از مؤلفه های ذکر شده
در جمعیت های دیگر نیز مورد بررسی قرار بگیرند .در این پژوهش امکان بررسی برنامه درسی قصد شده و فراگرفته شده
فراهم نبوده است .لذا توصیه می شود به منظور بررسی دقیق تر آموزش ریاضی در کشور هر کدام از موارد ذکر شده مورد
بررسی قرار بگیرند و در صورت امکان عالوه بر سیاهه مشاهده از ابزارهایی نظیر ویدئو و پرسشنامه نیز استفاده گردد.
عملکرد معلمان و به تبع آن کارآیی و اثربخشی سازمانها بستگی کامل به چگونگی مرتفع کردن نیازهای انسانی
کارکنان از طریق حفظ انگیزه ،روحیه باال و رضایت بخشی دارد .عالوه بر حقوق و دستمزد ،عوامل مهم دیگری چون ساختار
و تشکیالت ،محیط و شرایط کار ،مسائل مدیریتی و بویژه ماهیت و طراحی شغل در راستای پاسخگویی به نیازهای مادی و
روانی کارکنان و جلوگیری از کاهش عملکرد سازمان موثرند.
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منابع
ابراهیمی ،صالح الدین ( .)8938رابطه هوشهای چندگانه و خالقیت با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و
پسر(رشته های علوم انسانی،تجربی و ریاضی) پیش دانشگاهی .پایاننامه کارشناسی ارشد رشته تحقیقات آموزشی،
دانشگاه تهران.
اسدزاده ،نسیم ( .)8911نسیم بررسی رابطه ی خالقیّت با اثربخشی آموزشی  -پژوهشی اعضای هیئت علمی
.پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی تبریز.
حسنی 8محمد 8سامری 8مریم .)8913( .بررسی اثربخشی سازمانی مدارس متوسطه ناحیه یک شهر ارومیه با
استفاده از مدل پارسونز .مدیریت فرهنگ سازمانی.229-268 8)28(1 8
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