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  چکیده

که سابقه  معلمانی.هاي نقش معلمان تازه کار استبررسی رابطه بین جامعه پذیري سازمانی و بروندادهدف ازاین مقاله 
که همه به عنوان نمونه انتخاب . نفر بوده است 293تعداد آنهادر شهر تهران ، 1390درسال .دارندسال  5تا 0کاري بین 

استفاده شده است براي کسب  و پیامدهاي نقش جونز سازمانیپذیريجامعه پرسش نامهها از وري دادهآبراي گرد. شدند
آلفاي کرونباخ محاسبه شد  ضریب با استفاده از پرسش نامهنظر صاحبنظران را جویا شدیم و پایایی  پرسش نامهروایی 

و تجزیه و تحلیل ...)درصدو  ،میانه، میانگین(از آمار توصیفی  ها براي توصیف داده .دست آمده ب 0/ 73و مقدار آن 
ها استفاده براي تحلیل داده SPSSاستفاده شده است و از نرم افزار ) ضریبهمبستگیپیرسون(ها از آمار استنباطی داده
سازمانی و بروندادهاي نقش معلمان رابطه معناداري پذیريبین جامعهاست که  نکته دست آمده مبین اینه نتایج ب.شد

و بین جامعهپذیریسازمانیوجهت یابی نقشرابطه مثبت و بین جامعهپذیریسازمانیوابهام و تعارض نقش رابطه وجود دارد
ضرورت این فرایند زمانی .سازمانی در مراکز آموزشی استاین نتایج بیانگر اهمیت جامعه پذیري. قرار استبر منفی

شود که این فرایند منجر به رسیدن به هدف غایی کل نظام آموزشی یعنی یادگیري دانش آموزان یشتر احساس میب
  .شود می

  سازمانی، بروندادهاي نقش پذیريجامعه :واژگان کلیدي

  

  
  
 
 
 

                                                             
  Email: majidarash100@yahoo.comنویسنده مسئول1-
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  مقدمه 

- میداراي هدف هستندکه  اجتماعینهادهاي ،  سازمان هااین  .ناگونی است ي گوسازمان هااجتماعی بشر مستلزم وجود  زندگی
، ن جا که مهمترین عنصر سازمانی افراد هستندآل تغییر و نوسازي هستند و از مدام در حابراي رسیدن به اهداف خود  باشندو
خاطر ه نه ب ،شان موفق خواهند بودطر مهارتها و تجارب نیروي انسانیخاه اند که بي بزرگ امروز دریافتهسازمان هااغلب 
وهاي جدیدي را استخدام ردرسازمانباالببرند و نیرا سطحعلمیوتخصصینیروهایانسانی  و اگر نتوانند هاي فیزیکی و مکانیکیسیستم

ه را با تازه جذب شد دتوانند افرابرو هستند که چگونه میامروزه با این مسئله رو سازمان هاپس  .روندرو به زوال می حتماً، کنند
در دنیا 1سازمانیپذیرياین همان فرایندي است که با عنوان  جامعه .سازمانی هماهنگ و همسو  سازند فواهداها و هنجارها ارزش

ن این گونه تعریف جذب فرد را در سازما .)2001، 1987(3فرد در سازمان است جابلین2که بخشی از فرایند جذب مطرح شده است
کنند و در آخر پیوندد و در آن مشارکت میوسیله آن افراد به سازمان میه می کند جذب فرد در سازمان فرایندي است که ب

در ). 2010، 4کرامر(سازيفردي-2 و  سازمانیپذیريجامعه -1: شودجذب فرد به دو قسمت تقسیم می.کنندسازمان را ترك می
- پذیريهعدر مورد جام.پردازیممیش معلمی رابطه آن با برون دادهاي نقسازمانی معلمان  و پذیرياین مقاله ما به بررسی جامعه

؛ 2005، 8بیگلیاردي وهمکاران ؛ 1979 ،7وان منن؛ 1981، 6فلد من ؛1966، 5شاین(تعاریف گوناگونی صورت گرفته است سازمانی 
جریان ولی همه تعاریف تقریبا روي این موضوع تکیه دارند که فرد در )2006، 11آلن ؛2005، 10دوالن و سکالر ؛2005 ،9بینزار

 ،سازمانیپذیريدر واقع جامعه. شودخواهد ایفا کند آشنا میمیدر سازمان ها و هنجارها و نقشی که سازمانی با ارزشپذیريجامعه
 ،پذیريدر فرایند  جامعه .دهندها و رفتارهاي درون سازمانی تطبیق میکنان جدید خود را با ارزشرفرایندي است که طی آن کا

از نظر .)1981فلد من، (آوردهاي الزم  براي ایفاي نقش سازمانی را  به دست میفرد دانش و اطالعات و مهارت
ها، رفتارهاي مورد انتظار و دانش ها، تواناییي است که از طریق آن شخص با ارزشجامعه پذیري سازمانی فرایند)1980(12یزئلو

. )2006 ،و همکاران13کوسین (شود تا به عنوان عضوي از سازمان در آن مشارکت کند ایفاي نقش سازمانی همسو می برايالزم 
روابط و توسعه چارچوب  ،، رفتارها، ارزشهاها،دانش، تواناییهاي جدیدو ایجاد مهارت هاسازمانی شامل دگرگونیپذیريجامعه

شرایط زیادي . )1998 ،17توماس و اندرسون؛ 1980،لوئیز؛ 2003 ،16سیدیو؛ 1991 ،15چاتمن؛ 14،1994چائو(ادراکی فرد است 
پذیري فقط در بر این باور بودند که جامعه )1984 (19ومارو)1960( 18بکر .پذیري در سازمان محقق شودالزم است که جامعه

در این  ).2000، کالگستون(افتداتفاق می فرایند کلیافتد بلکه در متن جامعه به صورت یک داخل مرزهاي سازمانی اتفاق نمی
زمان کننده ارزشها در ساپذیري فرهنگی عامل تعیینتر از عناصر دیگر است به طوري که جامعهبین نقش فرهنگ پر رنگ

توسط در افراد سازمانی براي  جاسازي فرهنگدر واقع جامعه پذیري در سازمان به عنوان یک مکانیزم اصلی  .)1982، 20ونر(است
؛شاین و وان 1980، 22کاتز( در سراسر مسیر شغلی فرد ادامه می یابدو  )2007، 21کریتنرز(گیرد مورد استفاده قرار می سازمان ها

                                                             
1.Organizational socialization    
2.Assimilation 
3.Jablin 
4. Kramer 
5.Schine  
6.Feldman  
7.Van menen 
8.Bigliardi. et al 
9.Robins 
10.Doullan & Schaller  
11. Allen 
12. Louis  
13. Cousins& et al. 
14.Chao  
15.Chatman  
16. Davis  
17.Thomas &Anderson  
18.Beker 
19. Marou  
20.Wiener  
21.kreitner 
22.Katz  



هاي نقش معلمان تازه کاربررسی رابطه بین جامعه پذیري سازمانی و برونداد  بهار 1392 
 

9 
 

افراد تازه وارد به سه طریق به جامعه پذیري .دارندسازمانی پذیريجامعه گوناگونی در برابر هايو افراد عکس العمل )1979منن، 
، بدعت گذاري و تغییر را آمدي بیشتر خودشانبراي کار -2 ،پذیرندعنوان یک نظام ارزشی می را بهآن-1 ؛دهندواکنش نشان می

در ). 2007، 1یانگ(کنند ها را رد یا از نو تعریف میهاي خودشان آنبراي هماهنگ شدن با ارزش -3 و دهنددر دانش انجام می
پذیري فردي عهجام ،کندپذیري را منعکس میرسمی جامعهرایند هاي ساختاري و حالی که جامعه پذیري ساختاري بیشتر ف

- در رابطه با جامعه پذیري. )2006 ،2گرومن(هایی غفلت شده است گرایش به انعکاس طرحی دارد که در آن از چنین ساختار
وان منن ؛1975، 6هاکمن، 5،الور4؛پورتر1987،2001، 3؛ جابلین1976،1981فیلدمن، (هاي گوناگونی ارائه شده است سازمانی مدل

-ها  فرایند جامعهمدل ولی در همه این. )1993، 9،ترنر8،1984،کورکوران و کالرك7،2006و ادگار شاین به نقل از پاتانیاكمنن 
 ،که اگر این فرایند با موفقیت طی شود ،تغییر شکل دادن -3 و مواجهه شدن-2 ،قبل از ورود-1:استاي پذیري مدلی سه مرحله

رو ه ها و مشکالتی که نظام آموزش ایران با آن روبیکی از چالش .هد،و گردش کار را به همراه داردنتایجی چون بهره وري، تع
- بخشی پایین معلمان در مدارس به وضوح خود را نشان میاست مربوط به منابع انسانی است این مقوله در عمل با کارایی و اثر

- وها و الزامات سازمان آموزشهنجار ،هااز فرایندي براي همسازي و همسویی معلمان با ارزش در اینجا لزوم استفاده،پس دهد
پذیري را در هاي جامعهبعضی از محققان تکنیک.گویندسازمانی میپذیريشود که به اصطالح به آن جامعهگر میپرورش جلوه

 ،12مداوم در مقابل اتفاقی-3 ،11در مقابل غیر رسمیرسمی -2 ،10جمعی در مقابل  فردي-1:بعدي مطرح کردندشش قسمت دو
، 18، جونز2006، 17اندرسون، 16کوپر( 15ثیر در مقابل تخریبتأ  -6و 14پیوسته در مقابل گسسته -5 ،13ثابت در مقابل متغیر-4

ندارد و شاید ز اهمیت است که جامعه پذیري همیشه نتایج مطلوبی براي اجتماع ئنکته حا این).1389، به نقل از برزکی ، 2006
هاي دادهایی که در جنگ جهانی دوم و حتی شاید این بروننسل کشی :مانند ،داد هاي منفی باشددر سطوح اجتماع داراي برون

هاي فرایند )1986(19کاشمن. پذیري استعهامو این همان  بخش تاریک ج افتدمیمنفی در سطوح گروهی یا سازمانی اتفاق 
ثر بر آن را تشریح ؤهاي مو فاکتور ه منجر به شکل گیري این بخش تاریک می شود را کشف کردروانشناختی و ارتباطی را ک

ثیر مهمی در توسعه وشکل دادن مسیر شغلی خیلی مهم است و تأ واردتازهبراي معلمان سازمانیپذیريجامعه).20،2010کرامر( کرد
- بیان می)1984(22منوین. با مشکالت زیادي روبرو هستند  اولیههاي درسالمعلمان تازه وارد  چون. )1992، 21دبولت( دارد معلم 

- اساس اهمیتو بردار را شناسایی حوزه مشکل 24نشان داده است او ها تازه واردسردرگمی را در  وجود کند که بیشتر تحقیقات
از دالیل ضرورت   یکی.)1998، 23استالینگ(مطرح کردبه عنوان جدي ترین حوزه   را انضباط کالسی وطبقه بندي کردشان 

فرهنگیان و رشد آن در  آموزان وآموزان ، تعداد دانشوجود جامعه پذیري سازمانی و توجه به نقش آن در بهبود یادگیري دانش
نفر و تعداد  12300000آموزان کشور تعداد دانش 1390وپرورش در سال بر طبق آمار وزارت آموزش .استطول سالیان اخیر

این آمار نشانگر این مطلب است که براي آموزش این تعداد دانش آموز ما نیازمند معلمان توانمند  .وده استب 920000فرهنگیان 
طی فرایندي که مادام العمر است براي این کار آموزش  واز طریق جامعه پذیري سازمانی  باید هستیم که این معلمان توانمند را

                                                             
1. Young 
2.Gruman 
3. Joblin  
4.Portter  
5.Laurer  
6. Huckman  
7.Pattanayak 
8.Corcoran & Clark 
9.Ternner  
10. Collective – individual 
11. Formal vs informal 
12. Sequential vs random 
13. Fixed vs variable 
14. Serial vs disjunctive 
15.Investiture vs divestiture 
16.Kouper  
17.Anderson  
18. Jonze  
19.Cushman 
20.Kramer 
21.Debolt  
22.Withman  
23.Stalling 
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هاي نقش که در این دادبرون .گیردشود که فرد در نقش جدید قرار میاس میها یا پیامدهاي نقش از زمانی احسدادبرون.دهیم
به عنوان فقدان  ابهام نقش.3، جهت یابی یا آشنایی با نقش2، تعارض نقش1ابهام نقش:کید است عبارت اند ازأمورد تتحقیق 

بر این اساس  .)1964، 4همکارانکاهن و (باره انتظارات مرتبط با موفقیت یک شخص تعریف شده است وضوح اطالعات در
تنش، کاهش اعتماد به نفس ، سردرگمی فرد، عدم ایفاي درست  واند به واکنشهاي متناقض، احساستتجربه ابهام نقش می

دهد که انتظارات فرد با انتظارات نقشی که فرد در آن قرار گرفته است در تعارض نقش زمانی رخ می.نقش در فرد منجر شود
هاییکه به او فرد استخدام شده نقش ،از طریق آناست که  روشیو جهت یابی یا آشنایی با نقش به معناي گیرد تضاد قرار می

پایان در ) 2001(5کاچرن.)1986جونز، (کندکه به عهده دارد را هماهنگ می واگذار شده را انجام می دهدو وظایف مختلف نقشی
هاي نقش مدیران مدارس راهنمایی در روندادسازمانی و بپذیريرابطه بین جامعهنامه دکتري خود در دانشگاه ویرجینیا  به بررسی 

 .جهت یابی نقش بررسی کرده است ،در سه حوزه ابهام نقش، تعارض نقش هاي نقش رادادایالت ویرجینیا پرداخته است و برون
دست آمده نشانگر ه نتایج ب . بررسی قرار داد، نژاد، خودکارآمدي را مورد جنس ،هایی چون سنیرمتغ،هاي فوقعالوه بر متغییر

پذیري جامعههاي با عنوان تجربه را تحقیقی) 2010(6آرینی. رابطه معناداري بین جامعه پذیري سازمانی و بروندادهاي نقش است
مهندسی انجام –دانشجوي دکتري فنی28ایندیانا بر روي  7پذیري ناشی از دستیاري آموزش مهندسی در دانشگاه پوردو

دستیاران مشارکت در آموزش : هاي زیر مشخص شدکنندگان در این مطالعه در مقولهپذیري شرکتتجربه هاي جامعه.داد
آموزش و  به مسئولیت هاي گوناگون دستیاران آموزشی ، داشتناز انواع مختلف، تعامل با گروه هاي مختلف افراد، تعهد آموزشی
، در دستیاريبه نوع انتصاب ،پذیريجامعه در تجاربها عالوه بر این، برخی از تفاوتها، برخی از مهارت ایجاد، متعادل  پژوهش

تحقیقی را با عنوان )2007( 8کرو.بستگی داشتو برنامه هاي مهندسی  دستیاري، اهداف شغلیهایمرحله مطالعه دکترا، ترم 
این مطالعه از نوع مطالعات  .اصالحات مدرسه انجام داداي و سازمانی معلمان ارشد جدید انگلیسی در زمینه حرفهپذیري هعجام

یافته هاي این . هاي دوم و سوم  خدمتشان مورد بررسی قرار داد در  سال  را طولی بودکه در آن چند  مورد از معلمان ابتدایی
و این تجربیات بیشتر با  استدر ارتباط  ،زیانبار بودند اول هايسالاد که تجربیات معلمان با تجربیاتی که در تحقیق نشان د

این .بیاموزند  را ایجاد خودیادگیريمعلم ها همچنین مجبور بودند که چگونگی ایجاد روابط مهم و  .ارتباط داردمسائل مدیریتی 
هاي مهم مانند مربی نقش و همچنینافتد اي و سازمانی اتفاق می،حرفهپذیري فرديروش هاي جامعهیادگیري از طریق 

 1990تا1985استاد دانشگاه از سال  86در یک مطالعه طولی بر روي)1991( 9بوئیس.شوندمان و معلمانارشد تقویت می،معلمرشد
اي و انتظارات نقش تازه .به این نتیجه رسید که استادان تازه واردبه خاطر این که کمک کمتري از مدیران خود دریافت می کنند

 درتحقیقیباعنوان)2008(11کوته.) 10،1999لیچتی(روشن نیست از کار خود راضی نیستند  که به عهده گرفته اند دقیقاً
سازمانیجونزبراي پذیريهایجامعهمهندسجدیدراکهازروش135جامعهپذیري "پذیریوسازگاریمهندسانجوانبا سازمانروشهایجامعه"

- دهدکهروشهایجامعهگیرد،نشانمینتایجاینتحقیقکهجنسیترابهعنوانمتغیرتعدیلکننده درنظرمی. آنهااستفادهشدهاست بررسیمیکند
یشغلیراتحتتأثیرقرارمیپذیریبهمیزانزیادیوضوحنقشتازهکار، انسجامگروهکاریوسلطه

) 2009( 12رودوپمن.شوداینستادههایاولیهبهنوبهخودبهافزایشرضایتوتعهدسازمانیمنجرمی.دهد
مدیورابطهآبهبررسینقشخودکار13درپایاننامهدکتریخودباموضوعبررسینقشخالقانهبودنفرددرورودبهسازمانهادردانشگاهکالیفرنیایجنوبی

سازمان نفراز 216 ،نمونهانتخابیوي.پرداختسازمان هارفتارشهروندیدرو آنبامتغیرهاییچونعدالت،وضوحنقش

                                                             
1.Role Ambiguity 
2. Role Conflict 
3. Role Orientation 
4. Kahen  etal 
5. Cochran 
6.Irene 
7. Purdue university 
8.Crow 
9. Bouis  
10. Lichty  
11. Kowtha  
12. Roadopman  
13. Univerit of Southern California 
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) 2007( 1بوئر. همبستگیباالییدارندوینتایجاینتحقیقنشاندادکهتمامرفتارهایمبتکرانهفردبارفتارشهروندی.یمختلفبودهاستها
) 1997( 2ساکزوآشفورد. کندبینتالشهایجامعهپذیریتوسطسازمانعملکردرابازیمیایواسطهدرتحقیقاتخوددریافتکهخودکارآمدینقش

-پذیريبهبررسیعواملدخیلدرجامعه، ییبرایآیندهمبدأساختدیدگاهیازگذشتهوحالبهعنوان:درتحقیقیباعنوانجامعهپذیریسازمانی
 .اجتماعیمطرحساختهاستو شناختینظري،سازمانیپرداختهاستکهخودتنظیمیرابهعنوانیکیازجنبههای

  ؛تعیینرابطهبینجامعهپذیریسازمانیوبروندادهاینقشمعلمان -
  ؛معلماننقش یابیسازمانیوجهتپذیريتعیینرابطهمیانجامعه -
  ؛وابهام نقشمعلمانسازمانی پذیريجامعهرابطهمیانتعیین -
  .وتعارض نقشمعلمانسازمانی پذیريجامعهرابطهمیانتعیین -
  وبروندادهاینقشمعلمانرابطه وجود دارد؟سازمانی پذیريجامعهآیا بین

  رابطه معناداري وجود دارد؟ ،وجهتیابینقشمعلمانسازمانی پذیريجامعهآیا بین 
  رابطهمعناداریوجوددارد؟،وتعارضنقشمعلمانسازمانی جامعهپذیريآیابین
  رابطهمعناداریوجوددارد؟،وابهامنقشمعلمانسازمانی پذیريجامعهآیابین

  وشر
  . ازنوعهمبستگیاستو  توصیفی،پژوهشحاضرازلحاظهدفازنوعتحقیقاتکاربردیاستوازلحاظروش

  جامعهونمونهآماري
با توجه به آمار ارائه شده از سوي آموزش و  هاساله شهر تهران است که تعداد آن 5تا1با سابقه  جامعه آماري شامل تمام معلمان

  .همه افراد مورد آزمون قرار گرفتند ،نفر بود که به دلیل تعداد کم جامعه 293پرورش شهر تهران 
  )1390(در تهران ساله 5تا1با سنوات خدمت  مرد آمار معلمان - 1جدول شماره

  سایر  کاردانش  هنرستان فنی  پیش دانشگاهی  دبیرستان  راهنمایی  ابتدائی  تحصیلیمقاطع 
  20  19  44  0  45  64  19  

  239  تعداد کل معلمان مرد تازه وارد
  

  پژوهشابزار
من و بر اساس نظریه وان) 1986(توسط جونزسازمانی پذیريجامعهپرسش نامهاستفادهشدهاستپرسش نامهبرایگردآوریدادههااز

 سازمانی و برونداد هاي نقش استفاده می شود که پایایی آن بر اساس پذیريجامعهشاین ساخته شد که از آن براي ارزیابی 
توسط سه نفر کارشناس ترجمه شد وبعد از تطبیق  پرسش نامهبراي استفاده از آن ابتدا  .ه استدست آمده ب/. 84تحقیقات جونز 

  .بدست آمد/ . 73 بر اساس آلفاي کرونباخ پرسش نامهحبنظران مطلوب اعالم شد و پایایی با متن اصلی روایی آن توسط صا
ضریب همبستگی (وآماراستنباطی)  ، درصدمیانگین،میانه(  وصیفیتهاازشاخصهایآماربرایتجزیهوتحلیلداده

  .استفادهشدهاست)پیرسون

  
  
  
  
  افته ها ی

  معلمانشاخص هاي آماري مربوط به تحصیالت  - 2جدول شماره
                                                             
1. Baouer  
2. Sacks & Ashford 
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  %3  6  دیپلم
  %16  32  فوقدیپلم
  %72  144  لیسانس

  %9  18  فوقلیسانس
  0  0  دکتري

  %100  200  جمع کل
  

  شاخص هاي آماري مربوط به جنس معلمان- 3جدول شماره

  %90  180  معلمان مرد
  %10  20  معلمان زن

  %100  200  تعداد کل معلمان

  شاخص هاي مربوط به سن معلمان - 4جدول شماره
  66/26 میانگین

  25 میانه
  149/4 انحرافاستاندارد

  37 بیشترینسن
  22 کمترینسن

  آیا بینجامعهپذیریسازمانیوبروندادهاینقشمعلمانرابطه معناداري وجود دارد؟
  بینجامعهپذیریسازمانیوبروندادهاینقشمعلمانضریب همبستگی   - 5جدول شماره

  

است که نشان می دهدکه / .  669وبروندادهاینقشمعلمانسازمانی پذیريجامعهبینضریب همبستگی ) 4(مطابق باجدول شماره 
  .بین دو متغیر رابطه معناداري وجود دارد

  آیا بین جامعهپذیریسازمانیوجهت یابی نقشمعلمان رابطه معناداري وجود دارد؟ ):1(الؤس
  بینجامعهپذیریسازمانیوجهت یابینقشمعلمانضریب همبستگی   - 6جدول شماره

  

است که نشان  =000/0pو ./  515معلمان نقشبین جامعهپذیریسازمانیوجهت یابی ضریب همبستگی ) 6(مطابق با جدول شماره 
متغیر رابطه معناداري وجود دارد و از آنجا که ضریب همبستگی مثبت است رابطه آن مستقیم می باشد یعنی با می دهد بین دو 

  .شودبهتر مینیز  جامعهپذیریسازمانی،جهت یابی نقشمعلمان افزایش
  آیابینجامعهپذیریسازمانیوتعارضنقشمعلمانرابطهمعناداریوجوددارد؟ ):2(الؤس

  بینجامعهپذیریسازمانیو تعارض نقشمعلمانضریب همبستگی   - 7جدول شماره

 جامعه پذیري سازمانی برون دادهاي نقش

669 ./ R =،000/0= p ،200 n = 

 جامعه پذیري سازمانی نقش جهت یابی

515/0 R =    ،000/0= p ،200 n = 
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که نشان  = 000/0pاست و-./  515نقشمعلمان تعارض بین جامعهپذیریسازمانیوضریب همبستگی ) 7(مطابق با جدول شماره 
رابطه آن معکوس می باشد یعنی با  ،می دهد بین دو متغیر رابطه معناداري وجود دارد و از آنجا که ضریب همبستگی منفی است

  .نیز کمتر می شود جامعهپذیریسازمانی،تعارض نقشمعلمان افزایش
  آیابینجامعهپذیریسازمانیوابهامنقشمعلمانرابطهمعناداریوجوددارد؟ ):3(الؤس

  معلمانابهام نقشبینجامعهپذیریسازمانیو ضریب همبستگی   - 8شمارهجدول 

 
 

  

که نشان می =000/0pاست و -381/0معلمانابهامنقشبین جامعهپذیریسازمانیوضریب همبستگی ) 8(مطابق با جدول شماره 
معناداري وجود دارد و از آنجا که ضریب همبستگی منفی است رابطه آن معکوس می باشد یعنی با دهد بین دو متغیر رابطه 

  .و وضوح نقش معلمی افزایش می یابد کمتر می شود نقشمعلمان ابهامجامعهپذیریسازمانی، افزایش
  بحث و نتیجه گیري 

. 669/0و برون داد هاي نقش معلمان جامعهپذیریسازمانیمعلمانال اصلی نشان داد که ضریب همبستگی بین ؤیافته ها در مورد س
، )2007(، کرو)2001(دهد بین دومتغیر رابطه معناداري وجود دارد این یافته با یافته هاي کاچرناست که نشان می

موزشی نشان هماهنگ و همسو است این یافته اهمیت جامعه پذیري سازمانی را در سازمان هاي آ)2008(، کوته )2009(ردوپمن
 ،و پرورش آشناهنجارها و الزامات سازمان آموزش  ، وارد را با ارزشهابا این فرایند معلمان تازهدهد و بیانگر این نکته است که می

-ث توانمنداین فرایند باع . کنندو در این بین معلمان با تجربه نیز در مسیر شغلی خود پیشرفت میسازد همسو و هماهنگ می
ضرورت این فرایند زمانی بیشتر  .شودراهبري معلمان میاي معلمان، خود تنظیمی معلمان و خودمعلمان، رشد حرفهسازي 

 .شود شود که این فرایند منجر به رسیدن به هدف غایی کل نظام آموزشی یعنی یادگیري دانش آموزان میاحساس می
است که = 515/0R جهت یابی نقشنشان داد که ضریب همبستگی بین جامعهپذیریسازمانیمعلمانو )1(ال ؤیافته ها در مورد س

یعنی  .استرابطه آن مستقیم  ،نشان  می دهد بین دو متغیر رابطه معناداري وجود دارد و از آنجاکه ضریب همبستگی مثبت است
کوته ، )2007(، کرو)2001(افته هاي کاچرناین یافته با ی .ابدینیز بهبود میجهت یابی نقش سازمانیمعلمان،پذیريبا جامعه

هماهنگ و همسو است این مطلب بیانگر این نکته است که جهت یابی نقش براي معلمان تازه کار از اهمیت ویژه اي )2007(
 .برخوردار است و این مهم از طریق جامعه پذیري سازمانی امکان پذیر است

است که = R -515/0تعارض نقشنشان داد که ضریب همبستگی بین جامعهپذیریسازمانیمعلمانو )2( سؤالیافته ها در مورد 
می باشد  معکوس است رابطه آن منفینشان  می دهد بین دو متغیر رابطه معناداري وجود دارد و از آنجاکه ضریب همبستگی 

، )2001(فته هاي کاچرناین یافته با یا .می یابد کاهش نقش تعارضجامعهپذیریسازمانیمعلمان، از طریقیعنی 
براي کاهش تعارض نقش در بین معلمان، جامعه پذیري هماهنگ و همسو است این مطلب بیانگر این نکته است که )2007(کرو

 .سازمانی اهمیت چشمگیري دارد 
است که نشان  = R -381/0ابهام نقشسازمانیمعلمانو پذیرينشان داد که ضریب همبستگی بین جامعه)3( سؤالیافته ها در مورد 

یعنی در  .دهد بین دو متغیر رابطه معناداري وجود دارد و از آنجاکه ضریب همبستگی منفی است رابطه آن معکوس می باشدمی
) 2008(، کوته )2009( رودوپمن، )2001(این یافته با یافته هاي کاچرن .کاهش مییابدابهام نقش فرایندجامعهپذیریسازمانیمعلمان،

 جامعه پذیري سازمانی نقش تعارض

0515/0  R =   - ،000/0= p ،200 n = 

 جامعه پذیري سازمانی ابهام نقش

381/0  R =   -  ،000/0= p ،200 n = 
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این مطلب بیانگر این نکته است که براي افزایش وضوح  نقش در بین معلمان، جامعه پذیري سازمانی اهمیت  .هماهنگ و همسو است
 .چشمگیري دارد 

هایی براي جامعه پذیري سازمانی معلمان یري کلی دست یافت که وجود برنامهتوان به این نتیجه گبا توجه به یافته هاي فوق می
به همین دلیل است که آموزش و بهسازي منابع انسانی به عنوان عاملی استراتژیک جهت حفظ و توسعه سازمان  .حیاتی است امري

سازمانی در سازمان آموزش و جامعهپذیري از طریقسازمانی یادگیري استپذیريامعهشود و از آن جا که مهمترین مبحث در جمطرح می
این موارد شامل . شود جلوگیري کرده باعث اختالل در امر آموزش معلمان در کالس درس میتوان از بروز مسائلی کپرورش می

  .شودمی... و1فرسودگی شغلی معلمان، ابهامات نقش معلمی، سردر گمی معلمان و معلمان حاشیه اي
  

  فارسی منابع
سازمانی در شرکت گاز رابطه بین جامعه پذیري سازمانی و تعهد ). 1389. (اصغري، ژو  شامئی برزکی، ع

  .  3پژوهش نامه مدیریت تحول، سال دوم شماره، استان کردستان
  

  منابع انگلیسی
  

Champoux, J., 2011,Organizational Behavior (4th ed.), New York, Routledge. 
Crow, G., 2007, Professional and Organizational Socialization of New English Headteachers in 
School Reform Contexts, Educational Management Administration Leadership, Vol. 35, No. 1, pp. 51-71.  
Cousins, P .D., 2006, Creating Supply Chain Relational Capital: The Impact of Formal and  
InformaL Socialization Processes, Journal of Operations Management, Vol. 24, pp. 851–863. 
Cochran, J. D., 2001, Role Outcome of School Division Socialization Tactics for Middle School 
Principals in Virginia, Unpublished Doctoral Dissertation, Virginia Polytechnic Institute and State 
University, Virginia. 
Clugston, M., 2000, Does Cultural Socialization Predict Multiple Bases and Foci of Commitmen, 
Journal of Management,Vol. 26, No. 1, pp. 5-30. 
Cooper, H., and Anderson, N., 2006, Organizational Socialization, Journal of Managerial Psychology, 
Vol. 21, No. 5, pp. 492-516. 
Debolt,G.P., 1992, Teacher Induction and Mentoring, State University of New York, Albany Press. 
Gruman, J .A., 2006, Organizational Socialization Tactics and Newcomer Proactive Behaviors, 
Journal of Vocational Behavior, Vol. 69 , pp. 90–104. 
Holcomb, C., 2006, Mentor and Mentee Perceptions of the Importance and Effectiveness of Mentor 
Support, Unpublished Doctoral Dissertation,University of South Florida, Florid. 
Irene, M., 2010,Socialization Experiences Resulting from Engineering Teaching Assistantships at 
Purdue University,Unpublished Doctoral Dissertation, Purdue University. 
Kowtha, N. R., 2008, Engineering the Engineers: Socialization Tactics andNew Engineer Adjustment 
in Organizations, Academic Journal, Vol. 55, No. 1, pp.67- 81. 
Kramer, M. W., 2010, Organizational Socialization,polity press, cambridge, Vol. 5, No. 7, pp. 186. 
Kreitner, A., and kinicki, A., 2001, Organizational Behavior,Mcgram Hill Higher Education, pp. 89-90. 
Lichty, M., 1999, The Socialization Process of New College Faculty in Family and Consumer Sciences 
Teacher Education, Unpublished doctoral dissertation, Virginia Polytechnic, Virginia. 
Pattanayak, B., 2005,HumanresourceManagement, Asoke. K . Ghosh, India. 
Stalling, M., 1998, Building a Professional Support Programfor the Beginning Teacher,  Unpublished 
doctoral dissertation, Virginia Polytechnic Institute and State University. 
Wiener, Y., 1982, Commitment in Organizations: A Normative View, Academy of Management 
Review, Vol. 7, No. 3, pp. 418–428.  
Young, K., 2007, An Alternative Model of Special Education Teacher Education Socialization, 
Teaching and Teacher Education, Vol. 24 , pp. 901–914. 

                                                             
1. Marginal teacher 


