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چكيده
زمینه :امروزه نوآوری به عنوان چالشي اساسي برای بقا و موفقیت سازمان مطرح است زيرا
عملکرد و رضايت شغلي کارکنان آن سازمان را جهت ميدهد .عملکرد شغلي فرد برای بقای
سازماني بسیار مهم است و ميتواند به عنوان مهمترين نتیجه کار مدنظر قرار گرفته شود و رضايت
شغلي در بهرهوری تمام مشاغل اهمیت دارد؛ بنابراين از جمله هدفهای اصلي سازمان است و
سازمان ها بايد شرايطي را فراهم آورند که کارکنان را راضي نگه دارند .از جمله سازمانهای مهم،
مدارس هستند که در رشد و نمو نسل کشور نقش بسزايي دارند و بیشترين کارآمدی آنها بستگي
به معلمانشان دارد .بنابراين مسئولین مرتبط با حوزه آموزشي بايد در صدد شناسايي عواملي باشند
که عملکرد و رضايت شغلي معلمان را بهبود مي بخشد.
هدف :هدف اين پژوهش ،رابطه نوآوری سازماني با عملکرد شغلي و رضايت شغلي معلمان در
دبستانهای استان البرز است.
روش :اين پژوهش از نوع کاربردی و توصیفي پیمايشي است .به منظور جمعآوری اطالعات،
پرسشنامهای که روايي آن به کمک دو معیار  CVRو  CVIسنجیده شده بود و همچنین پايايي آن
به کمک آلفای کرونباخ بررسي شده بود بین اعضای نمونه آماری ،که  200نفر از معلمان ابتدايي
دبستانهای استان البرز بودند ،توزيع شد و دادههای جمعآوری شده به کمک نرم افزار  SPSSو
آزمونهای کلموگروف اسمیرنوف ،ضريب همبستگي پیرسون ،دوربین واتسون ،فیشر و رگرسیون
مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفتند.
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يافتهها :نتايج نشان داد نوآوری سازماني بر رضايت شغلي معلمان تأثیر معناداری دارد .همچنین
بررسيها نشان داد نوآوری سازماني بر عملکرد شغلي معلمان نیز مؤثر است.
نتیجهگیری :بنابراين بر طبق اين پژوهش ،پیشنهاد ميشود که به منظور ارتقای رضايت شغلي و
عملکرد شغلي در میان معلمان ،مديران به نوآوری سازماني بیشتر اهمیت داده و نوآوری سازماني
يکي از فعالیتهای اصلي در مدارس در نظر گرفته شود.

کليد واژهها :نوآوری سازماني ،عملکرد شغلي ،رضايت شغل ،استان البرز.

پيشگفتار
منابع انساني به عنوان مهمترين و با ارزشترين منبع در موفقیت سازمان نقش بسزايي دارد
چرا که منابع انساني سازمان ،قابلیت تغییر در عملکرد خود را دارد و اصلي ترين ابزار تحقق
اهداف سازماني محسوب مي شود .بنابراين توجه به نیازهای روحي و جسمي کارکنان ،مورد
توجه مديران و مسئولین سازماني است و سعي مي کنند به شکل ها و شیوه های مختلف مانند
آموزش ،ارزيابي عملکرد و طراحي شغل ،نسبت به بهبود عملکرد فردی و شغلي کارکنان
اقدام نمايند (خردمند،ناظم.)1389 ،
به طور کلي ،عملکرد شغلي را ارزشهای کلي مورد انتظار سازمان از بخشهای مختلف

ل

سازماني تعريف ميکنند که به تفکیک افراد فعال در آن بخش ارائه ميشود و هر فرد در

فرد

طول دوره ای مشخص از زمان آن را انجام ميدهد (پالتیس 1و همکاران .)2015 ،در سازمان

یو

های آموزشي با توجه به حساسیت و زيربنايي بودن آن ،بحث ارزيابي و توجه به عملکرد

سازم
انی
بر

معلمان از اهمیت ويژهای برخوردار است به طوری که هر ساله عملکرد معلمان بر اساس
کاربرگهای خاصي مورد سنجش و مقايسه قرار ميگیرد (چندلر.)2010 ،2

خالق
یت
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….

1. Platis
2. Chendler

و تربیت هستند .بنابراين هر تالشي که اصالح فرآيند آموزش و پرورش را مدنظر داشته باشد
بي نیاز از توجه معلمان نخواهد بود (گلدن .)2008 ،1محقق ديگر معتقد است که رفتار ،منش
و شخصیت معلم است که عمیق ترين تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم را بر دانشآموزان بر
جای ميگذارد و ارزشها را نهادينه ميکند .تنها معلم است که ميتواند با آگاهي هوشیاری
و زيرکي حرفه ای ،ظرفیت های دانش آموزان را شناسايي و آنان را متبلور سازد .لذا با توجه
به اهمیت نوع فعالیت معلمان ،توجه به امور تعلیم و تربیت و بويژه عملکرد معلمان بر کسي
پوشیده نیست (دوستار و همکاران .)1390 ،با توجه به اهمیت و ضرورت عملکرد شغلي
معلمان ،سؤالي که مطرح ميشود اين است که چگونه مي توان عملکرد معلمان را بهبود
بخشید؟ چه عواملي در بهبود عملکرد شغلي معلمان مؤثر است؟
بقاء و کارآمدی نظامهای آموزشي به دانش و تخصصهای متنوع ،تواناييها و مهارتهای

رابطه نوآوری سازمانی با عملکرد شغلی و رضایت شغلی معلمان

اغلب دانشمندان مسائل تربیتي بر اين نظرند که معلمان ،مهمترين عوامل مؤثر در جريان تعلیم
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منابع انساني ،بويژه معلمان آنها بستگي دارد .هر چه معلمان از آمادگي ،شايستگي و برر
توانمندی بیشتر برخوردار باشند سهم بیشتری در ارتقای سطح کارآيي نظامها خواهند سی
تأث

داشت.
بقاء و کارآمدی نظامهای آموزشي به دانش و تخصصهای متنوع ،تواناييها و

یر
عوام

مهارتهای منابع انساني ،بويژه معلمان آنها بستگي دارد؛ هر چه معلمان از آمادگي،

ل

شايستگي و توانمندی بیشتر برخوردار باشند سهم بیشتری در ارتقای سطح کارآيي

فرد

نظامها خواهند داشت که امروز شاهد تدوين اسناد و مدارکي در آموزش و پرورش هستیم

یو

که قابلیت نقد و بررسي را دارند نتايج بررسيهای اين اسناد نشان داد که .1 :چارچوب سازم
انی

مفهومي شايستگي معلمان را ميتوان بر اساس مدارک و مستندات مرتبط در پنج مؤلفه
دانش ،نگرش ،مهارت ،توانايي و ويژگيهای شخصیتي تدوين نمود .2 .میزان توجه به

بر
خالق

مؤلفه های شايستگي در اسناد باالدستي آموزش و پرورش متفاوت است به طوری که یت
1. Golden

مدیرا
ن
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بیشترين تأکید بر مؤلفه ويژگيهای شخصیتي و کمترين تاکید بر مؤلفه توانايي شده است
(محسن ديبايي و همکاران.)1395،يعني به عملکرد شغلي و رضايت شغلي معلمان و درپي
آن به نوآوری سازماني توجه چنداني نشده است.
با اينکه رضايت شغلي همواره به عنوان يک مشکل در سازمان ها مطرح بوده و هست.
رضايت شغلي حالتي عاطفي و مثبت حاصل از ارزيابي شغل يا تجارب شغلي است که دارای
ابعاد و عوامل گوناگون است .اغلب مدلهای سنتي که به رضايت شغلي ميپردازد بر
احساس فرد در مورد شغلش تمرکز دارد ،اما آن چه رضايت شغلي را شکل ميدهد ماهیت
آن حرفه نیست بلکه انتظاراتي است که فرد آز ان شغل دارد (میرزا بیگي و همکاران،
 .)1388همچنین رضايت شغلي به عنوان مهمترين نگرش ،به طرز تلقي و يا قضاوتي که
اعضای يک سازمان نسبت به شغل و محیط کار خود دارند باز ميشود که باعث افزايش
کارآيي بروز خالقیت و احساس رضايت فردی ميشود .منظور از رضايت شغلي فرد ،آن
است که وی به طور کلي شغل خود را دوست داشته و برای آن ارزش قائل باشد و نگرش
مثیتي به آن داشته باشد .نیز رضايت شغلي را حدی از احساسات و نگرشهای مثبت افراد
نسبت به شغل تعريف کرده است (غفوريان و همکاران.)1390 ،
همانطور که گفته شد رضايت شغلي از عوامل بسیار مهم در افزايش کارآيي و ايجاد

عوام

انگیزش و همچنین نگرش مثبت در فرد نسبت به کارش است لذا ارتقاء روحیه و افزايش

ل

رضايت شغلي از موضوعات مهمي است که دست اندرکاران آموزش و پرورش بايد نسبت

فرد
یو
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انی
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به آن توجه بیشتری نمايند و با به کارگیری شیوه ها و راهکارهای مناسب به ان اهتمام ورزند.
اما سؤالي که مطرح ميشود اين است که چگونه ميتوان رضايت شغلي معلمان را بهبود
بخشید؟
در پاسخ به دو سؤال فوق؛ يعني عوامل بهبود بخش عملکرد و رضايت شغلي معلمان،
متغیرهای متعددی مطرح شده است.

با اين حال ،يکي از متغیرهايي که چندان مورد توجه قرار نگرفته است و به نظر مي رسد تأثیر
مثبتي بر بهبود عملکرد و رضايت داشته باشد مقوله نوآوری سازماني است .از نظر استیفن پي
رابینز ،1نوآوری ،فرآيند اخذ ايده خالق و تبديل آن به محصول ،خدمات و روش های
جديد عملیات است (جوانمرد و سخابي .)1388 ،بین خالقیت و نوآوری با رضايت شغلي
رابطه مثبت معنادار وجود دارد .نوآوری و خالقیت پیش بیني کننده رضايت شغلي هستند

(دالل نصیری و همکاران.)1391،
بنابراين به طور خالصه ميتوان گفت که نوآوری عبارت است از :معرفي ايده ها،
محصوالت ،خدمات و فعالیت های جديد و سودمند برای جامعه (طالبي.)1385 ،
سازمان ها از نوآوری به عنوان يک وسیله برای ايجاد انطباق سازمان ،مقابله با فشارهای
رقابتي شديد و تغییر تقاضاهای مشتری نام مي برند .به واسطه نوآوری ،سازمانها به هدف
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متغیرهايي نظیر س بک رهبری ،کارکردهای منابع انساني ،میزان پاداش و پرداخت و غیره.
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پاسخ گويي مؤثر به تقاضاهای محیطي و در نتیجه ،به حفظ و بهبود عملکرد سازماني دست برر
مييابند (کاستوپلوس و همکاران .)2011 ،2به زعم محققان (بیکر و سینکوال )2002 ، 3سی

نوآوری يکي از متغیرهای کلیدی در حوزه موفقیت بلند مدت سازمانها با توجه به محیط ها

تأث

یر

و شرايط رقابتي که در آن قرار گرفته اند است که روز به روز بر اهمیت آن بیشتر تاکید مي-

عوام

شود .به همین خاطر است که براون وايسنهارد ( )1995اذعان ميکنند که سازمان های نوآور

ل

بهتر و سريعتر ميتوانند به چالش های محیطي پاسخ دهند و خود را با آن منطبق سازند

فرد

(جیمنز 4و همکاران )2008 ،و بین نوآوری سازماني با سرمايه فکری رابطه مثبت و معناداری

یو

وجود دارد(چوپاني .)1391،پرورش سرمايه فکری ،وابسته به نظام تعلیم و تربیت است .در سازم
انی

عصر حاضر ،بخش مهمي از فعالیت های فردی و اجتماعي را تعلیم و تربیت تشکیل ميدهد

بر
خالق

1. Stephen P. Robbins
2. Kostopoulos et al
3. Baker and sinkula
4. Jimenz

یت
مدیرا
ن
….
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به طوری که يونسکو 1در سال  ،1991در گزارش جهاني خود اعالم کرده است که :تقريباً از
هر پنج انسان ،يک نفر يا شاگرد است يا در نظام آموزش رسمي به عنوان معلم خدمت مي
کند .امین يدختي و صالح پور .)1386 ،در نظام آموزش و پرورش هر کشوری عوامل
متعددی وجود دارد که در شکل ،اهداف و کیفیت آن نظام مؤثر است .آموزش و پرورش
نهادی است اجتماعي که از زندگي جمعي به وجود آمده و متأثر از محیط اجتماعي است.
نظام آموزش و پرورش از عناصر مختلفي تشکیل شده که هر کدام از آنها در پیشبرد اهداف
آن مؤثر است.
از آن گذشته ،اهمیت شناخت صحیح عوامل اثرگذار بر رضايت شغلي و کوشش در
راه ايجاد رضايت شغلي معلمان و اعضاء هیأت علمي واضحتر از آن است که احتیاج به
تأکید داشته باشد .يکي از مسائل مهم در نظام آموزشي ،پايین بودن يا عدم رضايت شغلي
معلمان مي باشد .ازطبعات پايین بودن رضايت شغلي مي توان به کاهش کیفیت آموزش،
غیبت از کار ،ترک خدمت و ...نام برد که اين موارد ميتواند خلل در امر آموزش به
وجود آورد و جامعه فردا و نسلهای اثرگذار را با مشکل مواجه سازد (علیجاني.)1389 ،
رضايت شغلي فاکتوری است که کامالً بر رفتارهای کاری ،تمايل به ادامه فعالیت و نگرش

یر

مثبت نسبت به کار مؤثر است که همه اينها به افزايش تعهد سازماني منجر ميشود (مايو و

عوام

همکاران  .)2008 ،2همچنین اگر از بعد سازماني به قضیه نگاه کنیم رضايت شغلي از

ل

شاخصهای سنجش میزان برتری سازمانها نسبت به يکديگر است که به واسطه آن ،میزان

فرد
یو
سازم
انی

وفاداری و تعهد کارکنان باعث ميشود وظايف محوله را با کیفیت باالتری به انجام برسانند.
اين امر موجب افزايش عملکرد ،بهره وری و اثربخشي سازمان ميشود (نحرير و همکارن،
 .)1389بنابراين انجام پژوهشهايي که به بهبود رضايت و عملکرد شغلي معلمان منجر شود

بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….

1. Unesco
2. Mau , ellsworth and hawley

خواهد داشت.
در کشور ما به دلیل کمتر بودن جو رقابتي در میان شرکت های فعال در بازار ،کمتر به
مسأله نوآوری در ارائه محصوالت و خدمات توجه ميشود در حالي که در اغلب کشورهای
توسعه يافته ،نوآوری به عنوان يکي از مزيتهای رقابتي و به عنوان پايه به کارگیری
استراتژی تمايز مطرح ميشود .با اين حال در سالهای اخیر ،نوآوری به عنوان يکي از
الزامات و عوامل مؤثر در ايجاد مزيت رقابتي و بهبود کیفیت خدمات مطرح ميشود .در واقع
بايد اذعان داشت که نوآوری و لزوم پرداختن به آن از ديدگاه سازماني ضرورت جدی
دارد .از ديدگاه نوآوری و رقابت پذيری بلند مدت ،اهمیت دستیابي به مزيت رقابتي بلند
مدت ،بسیار بیشتر از هزينههايي است که سازمانها مجبور به پرداخت آن خواهند شد و اين
تنها راه حل برای رقابت در بازارهای به شدت متغیر و غیر قابل پیشبیني است .الفورت

1

رابطه نوآوری سازمانی با عملکرد شغلی و رضایت شغلی معلمان

در بهبود کیفیت آموزش نقش مؤثری دارد و نتايج مثبت فراواني برای جامعه به همراه

81

( )2009اذعان دارد که نوآوری جزء کلیدی ترين پارامترهايي است که مي بايد توسط برر
سازمانها پیگیری شود بنابراين انجام پژوهش هايي در خصوص توسعه نوآوری در سازمان سی
تأث

ها ،از اهمیت بااليي برخوردار است.
با اين حال ،تاکنون مطالعات زيادی در خصوص نقش نوآوری بر رفتار کارکنان ،از

یر
عوام

جمله رضايت و عملکرد شغلي آنها به انجام نرسیده است .در اين پژوهش درصدد

ل

پاسخگويي به اين سؤال هستیم که «آيا بین نوآوری سازماني با بهبود عملکرد و رضايت

فرد

شغلي معلمان رابطه وجود دارد ؟».

یو
سازم
انی
بر
خالق
یت
1. Laforet

مدیرا
ن
….
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82
برر
سی

روش پژوهش
از لحاظ هدف ،پژوهش حاضر از نوع کاربردی خواهد بود چرا که نتايج آن در دبستان-
های استان البرز کاربرد خواهد داشت و طرح پژوهش همبستگي است .جامعه آماری عبارت
است از :کلیه معلمان ابتدايي استان البرز .از آنجاييکه تعداد دقیق اين کارمندان مشخص
نیست آن را نامحدود فرض نموديم (فرض احتیاط) .به منظور محاسبه حجم نمونه ،از فرمول
کوکران با فرض نامحدد بودن جامعه استفاده شد که در اين صورت تعداد نمونه برابر با 196
به دست مي آيد .البته به منظور حصول نتايج دقیقتر ،حجم نمونه برابر با  200عدد در نظر
گرفته شد .روش نمونه گیری ،روش خوشه ای است به اين معنا که مدارس ابتدايي مورد نظر
از من اطق مختلف استان البرز (جنوب ،شرق ،غرب ،شمال و مرکز) انتخاب شوند .سپس از هر
بخش به طور تصادفي نمونهای انتخاب ميشود .ابزار گرد آوری اطالعات  :به منظور سنجش
رضايت شغلي از پرسشنامه اسمیت و همکاران ( )1969استفاده شد .به منظور سنجش
عملکرد شغلي از پرسشنامه آرمسترانگ و همکاران ( )1991استفاده شد .پرسشنامه نوآوری
توسط چپمن و همکاران ( )2003تدوين شده است.

تأث
یر
عوام
ل
فرد
یو
سازم

یافتههای پژوهش
برای بررسي نرمال بودن داده ها از آزمون کالموگراف اسمیرنوف استفاده شد ،زيرا از
پیش فرضهای استفاده از رگرسیون است .نتايج نشان دادکه توزيع دادهها در مورد تمامي
متغیرهای پژوهش نرمال است چرا که با توجه به نتايج ،سطح معناداری برای تمام متغیرها از

انی

سطح معناداری  0/05بیشتر است .عملکرد شغلي برابر 0/200و رضايت شغلي برابر با 0/098

بر

است .بنابراين با  95درصد اطمینان ،فرض  H0در مورد اين متغیرها رد نميشود و توزيع اين

خالق

دادهها نرمال است.

یت
مدیرا
ن
….

متغیر مستقل

متغیر وابسته

ضريب پیرسون

سطح معناداری

ضريب تعیین

دوربین واتسون

نوآوری

رضايت شغلي

0/524

0/001

0/274

2/194

نتايج نشان ميدهد رابطه مثبت و معناداری میان رضايت شغلي و نوآوری وجود دارد .ضريب
همبستگي پیرسن برابر با  0/524است که نشان دهنده رابطهای از نوع قوی است که در سطح
 ،%99معنادار است چرا که سطح کمتر از  0/01گزارش شده است .در نتیجه همبستگي بین
متغیرها تأيید و تأثیر دو متغیر برهم به روش رگرسیون آزمون ميشود .همچنین نتايج نشان
ميدهد که  %27تغییرات متغیر وابسته را ميتوان تحت تأثیر متغیر مستقل دانست .اين جا با
توجه به مقدار به دست آمده برای آماره دوربین واتسون ،با توجه به اينکه  ،2/194در بازه

83

مورد نظر قرار دارد لذا مي توان از آزمون رگرسیون استفاده نمود.
جدول .2تجزيه تحلیل ANOVA

رگرسیون

سطح معناداری

فیشر

0/001

73/640

باقي مانده ها
مجموع

میانگین مربعات
29/353
0/399

رابطه نوآوری سازمانی با عملکرد شغلی و رضایت شغلی معلمان

جدول  .1رابطه بین نوآوری سازماني با رضايت شغلي معلمان

برر

درجه آزادی

مجموع مربعات

1

29/353

195

77/727

196

107/080

مقدار آماره فیشر برابر با عدد  73/640با سطح معناداری  0/001است در نتیجه ميتوان بیان

سی
تأث
یر
عوام
ل
فرد
یو
سازم

نمود که مدل رگرسیوني از برازش خوبي برخوردار است .در مرحله بعدی الزم است تا انی
آزمون نمايیم که آيا باقيماندهها تابع توزيع نرمال هستند يا خیر؟ برای اين که بتوانیم معادله بر

خطي برای اين متغیرها ارائه دهیم الزم است تا باقيماندهها نرمال باشند که برای اين کار از

خالق

نمودار زير استفاده ميکنیم:

یت
مدیرا
ن
….
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برر
سی
تأث
یر

جدول  .3محاسبه ضرايب و معناداری رگرسیون
سطح معناداری

T

0/001

4/015

0/001

8/581

ضرايب استاندارد شده
بتا

ضرايب استاندارد نشده
مدل

خطای استاندارد

بتا

0/317

1/275

ضريب ثابت

0/083

0/716

نوآوری

0/524

در جدول فوق آزمون  tبرای آزمودن ضريب رگرسیون است و چون سطح معناداری آن
کمتر از  0/01است نشان ميدهد که  tمربوط به متغیر نوآوری در سطح  0/01معنادار است و
معادله رگرسیوني در مورد آن صادق است .اکنون ميتوان نتیجه گرفت بین نوآوری
سازماني با رضايت شغلي معلمان رابطه وجود دارد.
جدول  .4بررسي آزمون همبستگي نوآوری سازماني با عملکرد شعلي
متغیر مستقل
نوآوری

متغیر وابسته

ضريب پیرسون

سطح معناداری

ضريب تعیین

دوربین واتسون

عملکرد شغلي

0/509

0/001

0/259

2/303

نتايج نشان ميدهد رابطه مثبت و معناداری میان نوآوری سازماني و عملکرد شغلي وجود
دارد .ضريب همبستگي پیرسن برابر با  0/509است و نشان دهنده رابطهای از نوع قوی است

عوام

که در سطح  %99معنادار است چرا که سطح معناداری کمتر از  0/01گزارش شده است .در

ل

نتیجه همبستگي بین متغیرها تأيید و تأثیر دو متغیر برهم به روش رگرسیون آزمون ميشود.

فرد

همچنین نتايج نشان ميدهد که  %26تغییرات متغیر وابسته را ميتوان تحت تأثیر متغیر مستقل

یو
سازم
انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….

دانست.

سطح معناداری

فیشر

میانگین مربعات

درجه آزادی

مجموع مربعات

0/001

68/192

28/331

1

28/331

0/415

195

81/013

196

109/344

رگرسیون
باقي مانده ها
مجموع

مقدار آماره فیشر برابر با عدد  68/192با سطح معناداری  0/001به دست آمده است در
نتیجه ميتوان بیان نمود که مدل رگرسیوني از برازش خوبي برخوردار است.
جدول  .6محاسبه ضرايب و معناداری رگرسیون
سطح معناداری

T

0/001

4/105

0/001

8/258

ضرايب استاندارد شده
بتا
0/509

رابطه نوآوری سازمانی با عملکرد شغلی و رضایت شغلی معلمان

جدول  .5تجزيه تحلیل ANOVA

85

ضرايب استاندارد نشده
مدل

خطای استاندارد

بتا

0/324

1/331

ضريب ثابت

0/085

0/703

نوآوری

برر
سی
تأث

در جدول فوق ،آزمون  tبرای آزمودن ضريب رگرسیون است و سطح معناداری آن یر
عوام

کمتر از  0/01است .نشان ميدهد که  tمربوط به متغیر نوآوری در سطح  0/01معنادار است

ل

و معادله رگرسیوني در مورد آن صادق است .اکنون ميتوان نتیجه گرفت بین نوآوری

فرد

سازماني با عملکرد شغلي رابطه وجود دارد .با توجه به جدول فوق ،ضريب ثابت برابر 1/331

یو

و ضريب رگرسیون برای متغیر نوآوری برابر با  0/509است.

سازم
انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….
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برر
سی
تأث

بحث و نتيجه گيری
نتايج پژوهش حاضر نشان داد ،بین نوآوری سازماني و رضايت شغلي رابطه وجود دارد.
با توجه به آن که ضريب همبستگي بین اين دو متغیر برابر  0/524به دست آمده است ميتوان
عنوان نمود که رابطه اين دو متغیر مستقیم و معنادار است .مستقیم بودن رابطه بین اين دو
متغیر به دلیل مثبت بودن عالمت ضريب همبستگي پیرسون است و معنادار بودن رابطه نیز به
اين دلیل است که سطح معناداری بین دو متغیر کمتر از  0/01به دست آمده است لذا ميتوان
عنوان نمود با بهبود نوآوری سازماني مي توان انتظار بهبود و افزايش رضايت شغلي در بین
معلمان را داشت و با کاهش و عدم وجود نوآوری سازماني ميتوان به اين نتیجه رسید که
رضايت شغلي در بین معلمان کاهش خواهد يافت .در واقع ،نوآوری سازماني از چند طريق
بر بهبود رضايت شغلي معلمان ،مؤثر است .نوآوری سازماني سبب ميشود تا شرايط شغلي
کارکنان و معلمین بهبود يابد .در واقع نوآوری شرايطي را فراهم مي سازد تا روش ها و
فرآيند انجام امور بهبود يابد و اين موارد به بهبود شرايط شغلي معلمان منجر مي شود و
شرايط شغلي ،يکي از مهمترين مؤلفه های رضايت شغلي محسوب ميشود .همچنین سیستم
پاداش دهي و ارزيابي عملکرد ،به واسطه نوآوری سازماني بهبود مييابد و سیستم های

یر

ارزيابي و پاداش دهي نیز از جمله عوامل مؤثر بر رضايت شغلي محسوب مي شوند .نتايج به

عوام

دست آمده از اين فرضیه همسو با نتايج الهوتي و رودگرنژاد ( ،)1394داللنصیری و

ل

همکاران ( ،)1391پوستین دوز ( ،)1388گلي ( )1385واست .نوآوریهای سازماني ميتواند

فرد
یو
سازم

تأثیر مستقیم و مثبتي بر روی رضايت شغلي معلمان داشته باشد چرا که نوآوریها در هر
سازماني همراه با سادهتر شدن و هموارتر شدن انجام وظايف کارکنان همراه است .بنابراين

انی

نوآوریهای سازماني ميتواند موجب جلب رضايت شغلي معلمان شود .نتايج اين پژوهش

بر

نشان داد که بین نوآوری سازماني و رضايت شغلي رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد .با

خالق

توجه به آن که ضريب همبستگي بین اين دو متغیر برابر  0/509به دست آمده است ميتوان

یت
مدیرا
ن
….

عنوان نمود که رابطه اين دو متغیر مستقیم و معنادار است ،لذا ميتوان عنوان نمود با بهبود

نوآوری مي تواند به روشها و رويه هايي منجر شود که شرايط انجام امور را تسهیل نمايد يا
اثربخشي و کارآيي اين روشها را بهبود بخشد .در واقع نوآوری يعني يافتن روشهای
جديد و کارآ مدتر که بتواند عملکرد فعلي را بهبود بخشد .در همین راستا ،نتايج نشان داد که
نوآوری سازماني مي تواند مؤلفه های شغلي را تحت تأثیر قرار داده و عملکرد شغلي معلمان
را ارتقا دهد .همچنین نوآوری يعني به کارگیری روشهای جديد تدريس .از اين منظر نیز
نوآوری میتواند به بهبود عملکرد شغلي معلمان منجر شود .نتايج اين پژوهش همسو يا نتايج
به دست آمده از پژوهش های الهوتي و رودگرنژاد ( ،)1394پارسا و همکاران (،)1393
است.
عملکردهای سازماني تحت تأثیر نوآوری سازماني است(پرنگي 1و همکاران )2018،و
نوآوریهای سازماني و نوآوری در فنآوری باعث بهبود عملکرد افراد ميشود (آذر،2

رابطه نوآوری سازمانی با عملکرد شغلی و رضایت شغلی معلمان

نوآوری سازماني ميتوان انتظار بهبود عملکرد شغلي در بین معلمان را داشت .به طور کلي

87

 .)2017نوآوریهای سازماني بر روی رفتارهای نوآورانه و عملکرد کارکنان تأثیر ميگذارد برر
(اچ سو )20173و بین نوآوری سازماني و سرمايههای شناختي که الزمه نوآوری خدماتي سی

است و بر روی رضايت و عملکرد شغلي تأثیر ميگذارد رابطه وجود دارد (فالح تفتي،4

تأث

یر

 .)2016از آنجايي که مؤلفههای روانشناختي افراد از سازمان رضايت و عملکرد شغلي را

عوام

جهت ميدهد (شارمو وهمکاران )2010،و از طرفي نوآوری سازماني باعث افزايش

ل

بهرهوری ميشود ،پژوهشگران برآن شدند تا تأثیر نوآوری سازماني را بر روی عملکرد و

فرد

رضايت شغلي بررسي کنند ،زيرا در اين زمینه تا کنون پژوهشي انجام نشده است و بازدهي

یو

هر سازمان بستگي به عملکرد و رضايت شغلي آن سازمان دارد و پژوهشها نشان داده است سازم
انی

که بین عملکرد شغلي ،رفتارهای خالقانه و تعهدات سازماني با افزايش فعالیت کارکنان

بر
خالق

1. Prenge
2. Azar
3. Hsu
4. Fallah tafti

یت
مدیرا
ن
….
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برر
سی
تأث

رابطه وجود دارد (جو 1و همکاران )2018،و از آنجايي که رويکردهای سیاسي اجتماعي بر
عملکرد شغلي و خالقیت کارکنان و نوآوری در سازمان تأثیرگذار است (گراسر2و
همکاران )2018،و در اين راستا اسناد باالدستي آموزش و پرورش به منظور افزايش
کارآمدی اين ارگان تدوين شده است؛ اما درمورد نوآوری سازماني مطالب چنداني در آن
عرضه نشده است با اينکه پژوهشها نشان داده است چنانچه خدمات نوآورانه سازماني ،از
جمله يادگیری الکترونیکي جز فرهنگ سازمانها قرار گیرد میزان رضايت شغلي کارکنان
افزايش مييابد (لي 3و همکاران )2018،و عواملي چون رهبری تحولگرا که در زمره
نوآوری فرآيندی است بر رضايت شغلي نیز مؤثر است(آيدوگماس . )2018،4رضايت شغلي
باعث موفقیت سازمان ميشود و بر هويت شغلي افراد مؤثر است(چي پونزا5و همکاران،
)2017بنابراين پیشنهاد ميشود در پژوهشهای آتي در زمینه نوآوری خدماتي مثل يادگیری
الکترونیکي معلمان و تأثیر آن بر افزايش کارآيي و عملکرد آنها پژوهش شود .همچنین به
بررسي سبکهای رهبری مديران و آموزش سبک رهبری تحولگرا پرداخته شود و نتايج آن
مد نظر گرفته شود .پیشنهاد ميشود با برگزاری جلسات بارش فکری برای معلمان از
ايدههای جديد در زمینه تدريس ،ارزيابي دانش آموزان ،باال بردن میانگین نمرات کالس و

یر

بهره گیری از وسايل کمک آموزشي به روز استفاده شود و در زمینه نوآوری فرآيندی
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شبکههای مجازی و اينترنت در اين زمینه اخذ شود.از آنجايي که رضايت شغلي و عملکرد
معلمان تحت تأثیر نوآوری سازماني است لذا پیشنهاد ميشود در مورد چگونگي افزايش
حقوق و مزايای معلمان که از جمله مؤلفههای رضايت شغلي است از طريق شرکتهای
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5. chipunza

به تحصیالت چنداني ندارد اما از لحاظ اقتصادی درآمدزا هستند مثل برگزاری دورههای
قالي بافي برای قشرهای بیرون از مدرسه ،با حمايت مدارس اقدام شود و در مورد پسران
خدمات تکنیسیني در نظر گرفته شود .در مدارس مرتبط با علوم تجربي دورههای مرتبط با
ارائه خدمات بهیاری و رياضي دورههای خدمات کامپیوتری و الکترونیکي برگزار شود و
تأثیر آن بر روی رضايت و عملکرد شغلي سنجیده شود.
انجام اين پژوهش با محدوديتهايي همراه بود از جمله اينکه پژوهشي در زمینه نوآوری
سازماني مدارس ايران انجام نشده بود و در پژوهشهای خارجي به بررسي رابطه اين سه
مؤلفه نپرداخته بود ،لذا جمعآوری اطالعات و تدوين پیشینه پژوهشي امری دشوار مينمود و
محافظه کاری پاسخگويان به دلیل بیم از عواقب ،قابل کنترل نبود .اين پژوهش فقط در بین
معلمان انجام شده ،بنابراين تعمیم يافته ها به صورت قطعي برای ديگر سازمانها امکان پذير
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