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 چکیده
ها یکی از ارها به منظور نوآور کردن سازمانامروزه نوآوری و حرکت به سوی نوآور شدن و تغییر در ساخت

ها دادهروش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری مهم سازمانی از جمله مدارس است.  اهداف

نفر بوده  ۱۹۶برابر با  ۱۳۹۷-۹۸آماری معلمان در سال تحصیلی  ستگی است. حجم کل جامعۀبهم -توصیفی

نفر مورد تجزیه و تحلیل قرار  ۱۸۵های مربوط به و در نهایت داده شدشماری بررسی تمام  که به شیوۀ

 نامهپرسشو /. ۹2با آلفای کل  سه های استاندارد ساختار سازمانی مدرنامهپرسشگرفت. در این پژوهش از 

با آلفای کرونباخ  کیفیت زندگی کاری نامۀپرسش/.، همچنین ۸۹۹با آلفای کرونباخ های نوآورانه معلم فعالیت

ها با نظر استادان راهنما و مشاور و نظر خواهی نامهپرسشروایی صوری و محتوایی استفاده شده است. /. ۹۶۸

ها، تحلیل ورود داده .یید شدمعلمان و مدیران مدارس بررسی و تأاز صاحب نظران این حوزه و تنی چند از 

ها با استفاده از زمون فرضیهو آ 20SPSSافزارهای شناختی با استفاده از نرمتوصیفی متغیرهای جمعیت

معادالت ساختاری به انجام رسید. نتایج نشان داد که ساختار سازمانی مدرسه  و به شیوۀ AMOS20افزار نرم

معناداری دارد. همچنین کیفیت زندگی  و با کیفیت زندگی کاری آنان رابطۀهای نوآورانه معلمان با فعالیت

های میزان بروز فعالیتآنان مرتبط است. بین معلمان زن و مرد از نظر  های نوآورانۀری معلمان با فعالیتکا

کیفیت زندگی کاری در رابطه بین ساختار سازمانی و  همچنیننوآورانه معلمان تفاوت معناداری وجود ندارد. 

 های نوآورانه معلمان در شهرستان ملکشاهی نقش میانجی دارد.فعالیت
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 مقدمه

ا هکه جوامع و سازمانناپذیر است چراها امری ضروری و اجتنابر سازمانامروزه تغییر و تحول د

 کهنظام آموزش و پرورش نیز از این قاعده مستثنی نیست همه در حال تغییر و تحول هستند. 

هنگی نداشته باشد و با محیط بیرونی خود هما نکندیت ها تبعاگر از این تغییرات و دگرگونی

در محیط متغیر و متحول امروز  دهد.شود و اثربخشی خود را از دست میمحکوم به فنا می

مدیران باید به طور مستمر ساختار سازمانی خود را با شرایط محیطی تطبیق داده و اصالحات 

و  کردندمین ساختاری را برای سازمان طراحی الزم را در آن به عمل آورند. دورانی که مدیرا

ها پاسخگوی نیازها بود سپری شده است و مدیران امروز باید به طور دائم در این ساختار مدت

. ساختار سازمانی (Alwani, 2008: 97) صدد اصالح و بهبود سازمان و طراحی مجدد آن باشند

مشتمل بر مجموعه روابط، مقررات و  حاصل فراگرد سازماندهی و طراحی سازمان است که

شود طور رسمی تصویب میصورت غیر رسمی شکل گرفته باشد بهقوانینی است که حتی اگر به 

دهد. ساختار هر سازمان تعیین و فعالیت افراد را برای کسب اهداف مشترک سازمانی شکل می

ی عملی ساختن راهبردها های محیطی است و فراگردهامیزان توان آن در پاسخ به چالش ۀکنند

گیری دهی و گزارشهای انجام کار و نحوۀ گزارشکند و شیوهرا تقویت میوتحقق اهداف سازمان 

های موجود در آن پیوند ها را به منصبکند و کارکنان سازمانو مجاری ارتباط را مشخص می

ا برای بروز نوآوری زمینه رساختار سازمانی به عنوان بستر،  .(Rezaian, 2008: 247)دهد می

هاست پذیری آنها و نشان دهندۀ میزان انعطافیانگر روابط واحدنما کند. همچنینآماده می
(Mirkamali & Rezaeian, 2015) 

حساس و خطیر تعلیم و  وظیفۀمدارس از سازمان های مهم و مؤثر در دنیای کنونی است که 

سازان کشور را بر عهده دارند. آموزان یعنی آیندهاستعدادهای دانشت رشد و شکوفایی تربیت و رسال

های جامعه جایگاه حیاتی در بین سایر سازماناز این رو کارکنان مدارس به ویژه معلمان از نقش و 

ساختار  Hovi & SoWitland (2001) به عقیدۀ (Ghanbari & Soltani,2020). برخوردارند

شود. دو جنبۀ مهم سازمان کارکنان و نوآوری میمدارس اگر توانمند شود باعث رضایت 

اتب اختیار( گرایی )سلسله مرهای رسمی( و تمرکز)قواعد و رویهسازی بروکراتیک مدرسه، رسمی

 های نوآورانه معلمان شد وتوان باعث بروز فعالیتسازی این دو جنبه میهستند که با توانمند

دارند. هر ساختار به  متفاوتیهای مختلف، ساختارهای تردید سازمانبی .مدرسه را نوآور کرد 

شود. ساختار هر سازمان وظایف و های سازمانی و شاغلین آن مربوط میالگوی روابط بین پست

را فراهم . ساختار، چهارچوب نظم و اقتدار کندمیها، روابط و مجراهای ارتباط را معین مسؤولیت

ارت . به عبشوندمیریزی، سازماندهی و کنترل های سازمان طرحساخته به طوری که فعالیت
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 & Atashpour, nadi کنددیگر ساختار سازمان تا اندازۀ زیادی چگونگی ادارۀ آن را معین می

rahimpor, 2008: 37-38).) نظری و عملی تقسیم  توان به دو دستۀای ساختاری را میهطرح

 شوند.های نظری کلی و انتزاعی بوده و به دو صورت ارگانیک و مکانیک تقسیم میکرد. طرح

نوع ساختار  ، تکنولوژی و اندازه( تعیین کنندۀمتغیرهای محتوایی )اهداف، استراتژی، محیط

هر   Mintezberg (2018) عقیدۀ به .(Arabi, 2006: 17)هستند ارگانیکی و مکانیکی 

مدیریت -۳ مدیریت عالی-2 عملیاتیهستۀ  -۱ :ن از پنج بخش اصلی تشکیل شده استسازما

تواند سازمان را گانه میر یک از این ارکان پنجهنیروهای ستادی.  -۵متخصصان فنی -4 ردۀ میانی

 ،گیردمی که با توجه به رکنی که سازمان را تحت کنترل خوداینبه عالوه  .وردآتحت سلطۀ خود در

مرتبط با این رکن طراحی خواهد شد. بنابراین با توجه به دیدگاه  ،خاص ایساختار سازمان به گونه

ها به رکنی تعلق دارد که بر سازمان میتنز برگ پنج نوع ساختار سازمانی وجود دارد و هر یک از آن

صورت مختصر اشاره  در این جا به هر یک از پنج ساختار به .(Arabi, 2006: 20)حاکم است 

 شود:می

ساختاری که در آن هیچ مهارت و تخصصی به کار نرفته و متخصصی : ساختار ساده -۱

ارها ک های آن رسمی نیست،گی است؛ فعالیتیدهوجود ندارد. چنین سازمانی فاقد هر نوع پیچ

 و تصمیمات در دست یک نفر است. اختیارات معیار استانداری ندارد و همۀ

بسیار یکنواخت استاندارد شده در این نوع ساختار کارها : دیوان ساالری مکانیکیساختار  -2

ری یک گیتصمیم ای خاص دارد. اختیارات متمرکز بوده و در عرضۀهر واحد وظیفهو  است

نیروهای صف و ستاد از  شود.سله مراتب اختیارات رعایت میسل زنجیره فرماندهی وجود دارد.

 سازمان دارای ساختاری است که از روی آگاهی و تدبیر تنظیم شده است. اند وهم تفکیک شده

ای کامل از انفجار اطالعات موجب شده است که طبقه: ایساختار دیوان ساالری حرفه -۳

توانند در آن کار کنند و در نتیجه ای میسازمان به وجود آید که تنها افراد متخصص و حرفه

از میان متخصصان بسیار آزموده عملیاتی خود را  ۀهستسازمان از نظر ماهیت کاری، 

گیری کارها استاندارد و سیستم تصمیم های سازمان رسمی،گزیند. در چنین حالتی فعالیتمیبر

 غیر متمرکز است. 

ها مبتنی بر واحدهای هایی که ساختار آندر سازمان: دهای مستقلحساختار مبتنی بر وا -4

ساختار مبتنی بر واحدهای  .ردۀ میانی سازمان است دیرانمستقل است. قدرت در دست م

ل که ساختار هر یک، از نوع ای از واحدهای مستقمستقل در واقع چیزی نیست جز مجموعه

کنند. از آنجا ها را دفاتر مرکزی هماهنگ میآن ۀهای همساالری مکانیکی است و فعالیتدیوان
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 ندها هستآن بخش مسؤولکه هر بخشی دارای استقالل است، بنابراین مدیران ردۀ میانی که 

 .کنندتوانند کنترل خود را به میزان قابل توجهی اعمال می

رد و این نوع ساختار سطح افقی گسترده و بسیار وسیع داساالری: ساختار متخصص -۵

در آن استاندارد نیست. سیستم  ها و کارهافعالیت سطوح مدیریت در آن اندک است.

 .(Arabi, 2006)پذیری در سطح باالیی برخوردار است ری غیر متمرکز و از انعطافگیتصمیم

اند. افکار و نظرات جدید های نو و نظرات بدیع و تازهنیازمد اندیشه ها برای بقاسازمان ۀهم

 دهد. در عصر ماو فنا نجات می شود و آن را از نیستیهمچون روحی در کالبد سازمان دیده می

نوآوری را در سازمان تداوم برای بقا و پیشرفت، حتی حفظ وضع موجود، جریان نوجویی و  توانمی

نابودی آن جلوگیری شود. برای آن که بتوان در دنیای متالطم و متغییر به  تا از رکود و بخشید

 ،تحوالت محیط برای رویارویی ضمن شناختت روی آورد و باید به نوآوری و خالقی ،حیات ادامه داد

گذاشت و  تأثیرها پذیری از این تحوالت بر آنو تازه تدارک دید همچنین همراه تأثیر های بدیعپاسخ

ها شکل داد. در کشورهای پیشرفته، نسبت زیادی از جمعیت به کار ابداع، فرآوری و تولید به آن

نتوانیم خود را با سیر شتابان تحوالت سازگار سازیم و  دانش مشغول هستند. در چنین روزگاری اگر

که  را برای عرضه نداشته باشیم، دیرزمانی نخواهد گذشت اگر دانش، محصول و یا خدمت جدیدی

امروزه .(Mir Miran, 1394: 4)ها و منابع خود خواهیم بود شاهد از بین رفتن فرهنگ، دلبستگی

را  کنند تا آموزش و پرورش خالقها تالش میکشور تماممحور تأثیر اقتصادهای دانشت به علّ

های آموزشی قدرت از فعالیت های بامحور بسیاری از دولتپرورش دهند. در کشورهای دانش

بنابراین نظام آموزشی و به تبع آن  .کنندکشور حمایت می وآورانه با هدف افزایش قدرت آیندۀن

اد ابع خود نیازمند تغییر و تحول در همۀ آمدنوآور بودن و ایفای نقش کار برایمدارس 

رو پرورش کارکنان خالق و نوآور مستلزم تعیین و شناخت ازاین .(Heidari Fard, 2015)هستند

 استعوامل مؤثر بر خالقیت و نوآوری آنان و راهکارهایی جهت تقویت و بهبود وظایف شغلی 

(Sadeghi & (Sadeghi, 2015عقیدۀ  . بهPitter Druke (1954) وآوری یکی از دو بال اصلی ن

یابی و حفظ ها، نوآوری را ابزاری برای دستهمچنین سازمان .استیک سازمان برای موفقیت 

. (Sadeghi et al, 2015) دانندوکار میزیت رقابتی استراتژیک در فضای پرتالطم وکسب م

Zhank (1999)  کلی عوامل مؤثر فردی و  و نوآوری را در دو دستۀبر خالقیت  مؤثرعوامل

های شخصی فرد ه ویژگیفردی ب بندی کرده است: عوامل مؤثرعوامل مؤثر سازمانی طبقه

 ,Sadeghi et al)سن، جنسیت، تحصیالت و اعتقادات شخصی از این دسته هستند  بستگی دارد؛

 دۀکنندی محققان که منعکسبعاز نوآوری به دلیل رویکردهای چند یتعریف روشن .(2015
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نوآوری را به عنوان  Barton (1999) .شودمشاهده نمی ماهیت پیچیده این پدیده است،

آفرینی، تمایل به تغییر و توانایی نوآوری و های پرسنلی مانند باز بودن، کارای از ویژگیمجموعه

 .Anajan (Sezik, 2015)دهد خالقیت ارائه می

از حیث خالقیت، تمایل به ریسک، بروز تفکر های فقیر در محیطRekardez (1990)  به بیان

مدن این حالت را باید عمدتاً در رفتارهای آت پدیدانتقادی میل به تغییر، کاهش قابل توجهی دارد. علّ 

پاگیر، وکاری، مقررات دستها، روح محافظهکنندهها، ارزیابی ناکاملو از محدودیتای و ممکلیشه

 Mirkamali et)جو کرد ها جستتوجهی به افراد خالق در سازمانبی ناامنی شغلی، ابهام در اهداف و

al, 2011).  Kengel (1995) داند. به اعتقاد او را نهاد خالقیت و نوآوری می آموزش و پرورش

کارآمدن آن تولید و ارتقای کیفیت دانش است. با  ۀآموزش و پرورش خالق مکانی آموزشی و پای

آموزش و پرورش برترین جایگاه  ،های آیندهبینی کرد که در دههتوان پیشمیرد جدید این رویک

و سازمانی را برای پژوهش، خالقیت و نوآوری خواهد داشت. بنابراین طبیعی است که تصور 

 ,Ghafouri)هایی داشته باشد های سنتی تفاوتباید با آموزش یکنیم چنین آموزش و پرورش

ganjavi, dehghan & hoseani, 2008.) به عقیدۀ Sharma (2005)  ،هر نوع نوآوری در مدرسه

نوآوری  تأثیرشود. ثانیًا آموز ابراز میدانش است که اواًل از طریق تعامل معلمی فرایندمحصول یا 

ها در درنگ قابل تشخیص نیست. ثالثًا برخالف تجارت و صنعت نوآوریدر مدارس فورًا و بی

 ,HeidariFard)شوند سود و درآمد یا نیروی بازار رقابتی ایجاد نمی انگیزۀمدارس عمومًا با 

ر در صورتی نوآوری تلقی خواهد شد آموزش و پرورش یک کشو فرایندتغییر در نظام یا  .(2015

خواست یک نفر یا یک گروه.  زهای جدیدی باشد و نه صرفاً نتیجۀگویی به نیاکه برای پاسخ

کیف آن در ارتباط با وبینی شده انجام گیرد و کمّنوآوری باید برای ارضای نیاز یا نیازهای پیش

ها در نوآوری سترۀگ .(Turani & Manteghi, 2012) ها پیوسته مورد ارزیابی قرار گیردهمین نیاز

های جدید همواره نیازها و ضرورت کهاز آنجا کران است. ها و واحدهای آموزشی بیسازمان

آموزان و تقویت سازی دانشپایۀ آماده های آموزش مدارس، برگیرد، اساس فعالیتشکل می

ف قرار دارد. بر اهداآموزش برای زندگی بر فراز تمامی  خودآموزی آنان استوار است و فلسفۀ

گرفتن برای زندگی بهتر ن یادرات بنیادی اندیشید که متضمتوان به تغییاساس این فلسفه می

در  کرد.ها را تعیین های آنهای تغییر را مشخص کرد و اولویتتوان حیطهباشد. پس می

تغییر در ها ترین آنت بنیادی متعدد امکان دارد که برجستههای آموزشی، ایجاد تغییراسازمان

افزارهای ، گسترش کارکنان در مدیریت مدرسهکار معلم، سهیم کردن معلمان وکار شیوۀ

 Morais ۀبه عقید .(Turani et al, 2012)است مطالعه در دانش آموزان  آموزشی و ایجاد عادت به

& Azvido (2011) های های معقول و موقعیتکردنم خالق و نوآور فردی است که ریسکمعل
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کند. او تقویت میهای خالق را در همان حال فعالیتکند و بینی را ترغیب میپیشغیرقابل

های عملی انگیزد تا با زمینهمیوزان دارد و محیط کالس درس را برآمنزدیکی با دانش ۀرابط

آموز در سطح شناختی چالشی باشد. همچنین برای ترغیب اعتماد به دانشتوانایی  هماهنگ و با

ن کردن و توضیح ها در روشها و نقش خالق آنآموزان و تنوع ایدهنفس و خود تنظیمی دانش

،  Torrance (1998)به بیان .(Heidari Fard, 2015)مجدد موضوعات پیچیده نقش مهمی دارد 

نظیر بودن کنند. کنند تا احساس آرامش و بیآموزان کمک میبه دانش معلمان خالق و نوآور

 هایسازند مهارتآموزان را قادر کنند تا دانشهایی را فراهم میتجارب و فعالیتاین معلمان 

همچنین تجاربی را شوند. آموزان شریک میخالقیت دانش شکوفایی خالق را تمرین کنند و در

های خالقانه همکاری تا تصورات شغلی آینده را وسعت بخشند؛ کنندآموزان فراهم میبرای دانش

آموزان نشان ت دانشها و خالقیمندی به ایدهشناسند و اعتماد، حمایت و عالقهیرا به رسمیت م

گذارند و به سبک تدریس و در کالس درس ارزش می آموزاندانشهای به تفاوتها آندهند. می

برند میکند به کار ها را ترغیب میجواب ۀآموزشی که مشارکت، سؤال پرسیدن و پذیرش هم

(Heidari (Fard, 2015. 

های رفتار شش معلم ویژگی که متمرکز بر Anderson Paytoon (1998) کیفیدر پژوهش 

ایجاد  -۱های مشترک زیر را داشتند: دریافتند معلمان ویژگی است؛آموزان خالق در تعامالت با دانش

ی با کیفیت تعامالت شفاه -2آموزان طریق کار کردن در مجاورت با دانشدر روابط مثبت نزدیک از 

شفاهی از قبیل ترغیب، برانگیختن، انگیزشی آموز و معلم که الگوی باالی متعدد بین دانش

یر از زمان و پذاستفادۀ انعطاف -۳گیرد. ا در بر میگری رطبعی متقابل و سطح باالتر پرسششوخ

 نماییبا هدف و رمحوفرایند رویکردی باکردن کار -4آموزان بر طبق نیاز آنان جدول زمانی با دانش

 آموزان وانسانی و مادی برای کمک به دانش منابع کردنفراهم  -۵آموزان تولید خالق دانش

برای ایجاد و تشویق خالقیت  .(Heidari Fard, 2015)ها شناسایی و تشخیص تولید خالقیت آن

زمانی و گذارند که هوش ساتأثیرهای سازمانی چندی های آموزشی متغیرو نوآوری در سازمان

، هم در نقش هم در نقش بازدارندهها . این متغیراستها آن کیفیت زندگی کاری از جملۀ

 .(Moradi Aidisheh et al, 2012)توانند ظاهر شوند یت و نوآوری میکننده خالقتسهیل 

کار در یک سازمان محیط  ای از شرایط واقعی کار ومجموعه :کیفیت زندگی کاری عبارت است از

گیری، تصمیم رکت درکه شامل میزان حقوق و مزایا، امکانات رفاهی، بهداشتی، ایمنی، مشا

 (Salmani, 2005: 19)چرخش کاری و غنی بودن مشاغل و.. مداری، سرپرستی، تنوع و مشتری

پذیری مسؤولیتکیفیت زندگی کاری به سطح یا میزان رضایت، انگیزش، مشارکت، تعهد و 
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افراد دهد های مهم در زندگی کاری است که نشان میکارکنان در محیط اشاره دارد و از شاخص

 ،خود را در هنگام کار و در محیط سازمان مرتبۀان قادر هستند نیازهای شخصی عالیتا چه میز

ها و نیازهای برند برآورده سازند. هرچه خواستهسر میوقتی که در خانه یا در جامعه به همانند

ر شوند، از تمتفاوت افراد برآورده شود احتمال بیشتری وجود دارد که کارکنان به کار دلبسته

ه فشارهای عصبی کمتری گرفتار بن و سایر همکاران خشنودتر باشند، کارشان، سرپرستشا

 Haddadi)از تندرستی جسم و روان برخوردار گردند  نشده و در نهایتناگوار  شوند، دچار حادثۀ

& Hashemi, 2017.) Cole. , Robson, Lemieux-Charles, McGuire, Sicotte & 

Champagne (2005)  ای از محیط های گستردهمعتقد هستند که کیفیت زندگی شغلی جنبه

کیفیت زندگی شغلی گذارد. به این ترتیب می تأثیرکارگر شغلی است که بر روی سالمتی و عملکرد 

که رضایت کارکنان را با هدف بهبود  شودمیتعریف  به عنوان راهبردها، عملیات و محیط محل کار

 .دهدشرایط کار برای کارکنان و اثر بخشی سازمان برای کارفرمایان حفظ و افزایش می

سازمان آموزش و پرورش به عنوان یک سازمان مهم در اجرای  Mel hem (2004) به عقیدۀ

معلمان در آن ی رسالت خطیر تعلیم و تربیت سازمانی است که بررسی سطح کیفیت زندگی کار

نیز مانند بسیاری از کشورهای جهان دوران جدیدی از روابط  که کشور ماضرروری است، چرا

کند، بنابراین توجه به سطح کیفیت زندگی کاری معلمان مدیریت و منابع انسانی را طی می

 Doaei et al به نظر .کندآفریند و برای سازمان مزیت راهبردی ایجاد میبرای معلمان فرصت می

دهد و به دنبال آن ها را افزایش میآن وجه به کیفیت زندگی معلمان، روحیۀت (2014)

رسند. آورند و به دستاوردهای بهتری در آینده میمیآموزان انگیزۀ بیشتری به دست دانش

کیفیت زندگی کاری در سازمان موجب  دهد که اجرای برنامۀهای مطالعاتی نشان مییافته

ت از کار، افزایش نگرش مثبت کارکنان، بهبود کاهش میزان غیب ،ان شکایت کارکنانزکاهش می

 های نظام پیشنهادها شده است.ها در برنامهوری کارکنان و افزایش مشارکت آنکارایی و بهره

ترین عناصر در پیشرفت اهداف آموزش و پرورش اهمیت خاصی در معلم به عنوان یکی از مهم

تواند در تحقق اهداف نظام آموزش و نظام تعلیم و تربیت دارد و کیفیت زندگی معلمان می

 تأثیرتواند آموزش می ۀبسزایی داشته باشد. لذا کیفیت زندگی کاری شاغالن حوز تأثیرپرورش 

تربیت و پرورش آیندگان جامعه را بر  اد که وظیفۀوظایف این افرمهمی روی چگونگی انجام 

داشته باشند. بنابراین الزم است کیفیت زندگی کارکنان آموزش و پرورش در تمامی  ،عهده دارند

افزایش  برایسطوح به ویژه در سطح مدارس مورد بررسی و توجه قرار گرفته و تمهیدات الزم 

 .(Naderloo , yaghmaee, mehrabi, 2016)کیفیت زندگی کاری این قشر صورت پذیرد 
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دگی کاری نشان دادند که بین کیفیت زن Mafakheri & Mozaffari (2015) در پژوهش

بینی مثبت و معناداری وجود دارد و کیفیت زندگی کاری قابلیت پیش با نوآوری سازمانی رابطۀ

که با  Mashhadi, faghih aram & saadati (2016) در پژوهش .نوآوری سازمانی را دارد

مربیان  «ی و نقش میانجی کیفیت زندگی کاریتوسعه استعدادها با نوآوری سازمان رابطۀ»عنوان 

 نوآوری و کیفیت زندگی کاری رابطۀ ند که بیناهند، دریافتاهای شهر تهران انجام دادفنی و حرفه

 Salim Bahrami, ahmadi, zabohi & mahmodiپژوهش  مستقیم و معنا داری وجود دارد.

که  نشان داده است« انی با کیفیت زندگی کاری کارکنانبررسی ساختار سازم»با عنوان  (2017)

 و ابعاد آن با کیفیت زندگی کاری رابطۀ مثبت و معنادار وجود دارد. ساختار سازمانیبین 

بینی مراتب اختیارات و تمرکز( پیشسلههای ساختار سازمانی )رسمیت، سلمؤلفههمچنین 

 با Karimpour et al (2016) پژوهش درند. اهمعناداری برای کیفیت زندگی کاری بود کنندۀ

ه ب «رکنان مرزبانی شهرستان بندر عباسبر کیفیت زندگی کا ساختار سازمانیابعاد  تأثیر»عنوان 

ی در مرزبانی های کیفیت زندگی کارمؤلفهبا  ساختار سازمانیکه میان ابعاد رسیدند  این نتیجه

در  Mirkamali & Rezaeian (2015)داری وجود دارد. معنی مستقیم و ۀشهر بندر عباس رابط

های پیام نور، ساختار و فرهنگ سازمانی بر نوآوری سازمانی در دانشگاه تأثیر»با عنوان پژوهشی 

به نقش میانجی فرهنگ سازمانی در رابطه بین  «ی، علمی کاربردی و دانشگاه تهرانغیر انتفاع

آن است  های پژوهش نشان دهندۀاند. یافتهها پرداختهوآوری در این دانشگاهساختار سازمانی و ن

خود را از  تأثیرنداشته است اما  تأثیرطور مستقیم بر نوآوری سازمانی ه که ساختار سازمانی ب

لذا نقش میانجی فرهنگ سازمانی در این  کرده،ل طریق فرهنگ سازمانی، بر این متغیر اعما

 پژوهش معنادار بوده است. 

رابطۀ ساختار »تحت عنوان  Norouzi, kharazmi & Rahim abadi (2014) پژوهش  

های انجام گرفت که یافته «سازمانی و انگیزۀ نوآوری دبیران مدارس متوسطۀ شهر کرمانشاه

معناداری وجود دارد،  رابطۀ سازمانی و نوآوری دبیران پژوهش حاکی از آن است که بین ساختار

دارای جو مدارس مطلوب )باز( باشد  متمرکز وه اگر ساختار سازمانی مدارس نیمهبدین معنا ک

ای تحت در مطالعهHassan, anvar & rafique (2014) یابد. میزان نوآوری نیز افزایش می

تمرکز، فرموالسیون د: نتایج زیر به دست آم «کارکنانساختار سازمانی بر خالقیت  تأثیر»عنوان 

از این  %۶4ار خوبی بر خالقیت کارکنان دارد و بسی تأثیرو تخصص کاری در سه متغیر انتخابی 

ایجاد جو »در پژوهشی با عنوان  ،Vang Kim (2012) دارد.  تأثیرها بر خالقیت کارکنان متغیر

 «گراهای رهبری تحولرسه و فعالیتساختار، فرهنگ مدنوآوری در آموزش و پرورش: بازسازی 
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ر و نوآوری در مدرسه باید سه به این نتیجه رسیدند که برای موفقیت و شروع مدیریت تغیی

گرا با های رهبری تحولساختار مدرسه، فرهنگ سازمانی حاکم بر مدرسه و فعالیت جنبۀ

 تأثیر» ای با عنواندر مطالعه Nasuruddin, janat & fadzil (2004)سو باشند. همدیگر هم

نتیجه  ،که در کشور مالزی انجام گرفت «وری سازمانی با نقش محوری ساختارناشی از نوآ

گذارد و به طور خاص هر دو ابعاد که ساختار سازمانی بر نوآوری سازمانی اثر می گیرندمی

 مثبتی بر نوآوری اداری داشتند.  تأثیرساختاری )رسمی سازی و تمرکز( به تنهایی 

عبارتی اهمیت و ه شود، بهای صورت گرفته ضرورت انجام تحقیق روشن میبا توجه به پژوهش

ساختار سازمانی مدرسه بر  تأثیرضرورت پژوهش حاضر از آن جهت است که اواًل مشخص کند 

چه نقشی در عملکرد  تأثیرکیفیت زندگی کاری معلمان شهرستان ملکشاهی چقدر است؟ و این 

گر کیفیت زندگی کاری در رابطه با ساختار سازمانی مدرسه و ثانیاً نقش میانجیمعلمان دارد؟ 

های وی بروز فعالیتهای نوآورانه معلمان شهرستان ملکشاهی تا چه میزان بر ربروز فعالیت

هایی برای بهبود ساختار سازمانی دارد تا از این طریق بتوان رهنمود تأثیرمعلمان  نوآورانۀ

مدارس، ارتقای سطح کیفیت زندگی کاری آنان و در نتیجه بهبود عملکرد آنان و بروز 

 تأثیرتوجه به مطالب بیان شده و تببین اهمیت و  های نوآورانه ارائه داد. بنابراین بافعالیت

پژوهش در این زمینه مسئله  های نوآورانه معلمان و خالءفعالیتز ساختار سازمانی مدرسه بر برو

گری نقش کیفیت زندگی اصلی پژوهش این است که آیا ساختار سازمانی مدرسه با میانجی

در نهایت به دنبال دست یافتن به  دارد؟ تأثیرهای نوآورانه معلمان میزان بروز فعالیت بر ،کاری

 :هستیمهای زیر فرضیه

معناداری  های نوآورانه معلمان رابطۀفعالیتبین ساختار سازمانی مدرسه با بروز  (۱

 وجود دارد.

معناداری  با کیفیت زندگی کاری معلمان رابطۀبین ساختار سازمانی مدرسه  (2

 وجود دارد.

معناداری  ان رابطۀمعلم های نوآورانۀکاری با بروز فعالیتبین کیفیت زندگی  (۳

 وجود دارد.

معلمان تفاوت  های نوآورانۀر میزان بروز فعالیتمرد و زن از نظ بین معلمان (4

 معناداری وجود دارد.
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 روش تحقیق

ی پیمایشی انجام گرفته ای و با روش توصیفپژوهش حاضر با تکیه بر اسناد و مطالعات کتابخانه

ی معلمان ابتدایی شهرستان ملکشاهی در سال تحصیل ۀآماری این پژوهش کلیّ است. جامعۀ

با توجه به در . استنفر مرد  ۸۱نفر زن و  ۱۱۵شامل  است که نفر ۱۹۶ به تعداد ۹۸-۱۳۹۷

تمام ر نظر گرفته شد و از شیوۀ نمونه با جامعه برابر د دسترس بودن آنان نیز حجم کم، جامعۀ

های مربوط نفر در پژوهش مشارکت داده شدندکه در نهایت داده ۱۹۶ تمام شماری استفاده شد.

د ییتأ ای رد مورد در اطالعات یآورجمع یبرانفر از معلمان مورد تحلیل قرار گرفت.  ۱۸۵به 

 ۸ساختار سازمانی مدرسه با  نامۀ. پرسش۱استفاده شد.  نامهپرسشسه  از پژوهش یهاهیفرض

آلفای کل طراحی شده است.  Heidari Fard (2015)مؤلفه و طیف لیکرت  2و  سؤال

سؤال  ۳۸و  مؤلفه ۷با  معلم های نوآورانۀنامۀ سنجش فعالیتپرسش. 2 است. ۹2/۰ نامهپرسش

آلفای کلی  طراحی شده است. (Heidari Fard, 2015)ای لیکرت جهدربراساس مقیاس پنج

 .Ilga et alکیفیت زندگی کاری معلمان نامۀپرسش. ۳دست آمده است. ه ب ۹۶۸/۰ نامهپرسش

ای لیکرت استفاده شد و ضریب آلفای کرونباخ درجه۵مؤلفه و با طیف  ۵ه و یگو 24، با  (2008)

ظر استادان ها با ننامهپرسشروایی صوری و محتوایی دست آمده است. ه ب ۸۹۹/۰ نامهپرسش

نظران این حوزه و تنی چند از معلمان و مدیران مدارس نظرخواهی از صاحبراهنما و مشاور و 

آزمون  استفاده شد. از آمار استنباطی هابه منظور تجزیه و تحلیل داده بررسی و تأیید شد.

ها، ضریب همبستگی پیرسون برای اسمیرنف برای بررسی توزیع نرمال بودن داده -کلموگروف

مستقیم دل معادالت ساختاری برای بررسی روابط مستقیم و غیرها، مبررسی روابط متغیر

های مستقل برای بیان تفاوت بین معلمان مدارس مرد و زن استفاده گروه tمتغیرها، آزمون 

 شده است. 

 های تحقیقیافته

 و تأهلم پاسخگویان از درصد ۹/۸۰ های توصیفی: بر اساس یافته های تحقیق کهیافته

درصد از آنان را زنان و مابقی را مردان تشکیل داده  4/۵۸بوده اند. همچنین مجرد  مابقی

های سنی درصد گروه ۷/4۸درصد از آنان لیسانس بوده است.  ۵/۵4اند. سطح تحصیالت 

 سال بوده است. 4۰تا  ۳۰در سنین  آنها نیدر ب
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 کنندگان پژوهششناختی مشارکتهای جمعیت. ویژگی1جدول

 فراوانی مشارکت کنندگانسطح  متغیر
درصد 

 فراوانی
 درصد فراوانی تجمعی

وضعیت 

 تأهل

 ------ ۱/۱۹ ۳۵ مجرد

 ------- ۹/۸۰ ۱۵۰ تأهلم

 جنسیت
  4/۵۸ ۱۰۸ زن

  ۶/4۱ ۷۷ مرد

سطح 

 تحصیالت

 ------- ۹/۸ ۱۶ یپلمدفوق

 ------- ۵/۵4 ۱۰۱ لیسانس

 ------- ۶/۳۶ ۶۸ فوق لیسانس و باالتر

 سن

 ۹/۷ ۹/۷ ۱۵ سال ۳۰تا  2۰

 ۶/۵۶ ۷/4۸ ۹۰ سال 4۰تا  ۳۰

 ۷۶ 4/۱۹ ۳۶ سال ۵۰تا  4۰

 ۱۰۰ 24 44 سال و باالتر ۵۰

های دهد که توزیع دادهاسمیرنف نشان می -آزمون کلموگروف: هاآزمون نرمال بودن توزیع داده

افزار توان از نرملذا میم از متغیرهای پژوهش در سطح نمونۀ نرمال است مربوط به هرکدا

Amos .برای آزمون فرضیات در این پژوهش استفاده کرد 

 . بررسی وضعیت نرمال بودن توزیع متغیرها2جدول 

 سطح معناداری Z اسمیرنوف –کولموگروف  میانگین تعداد متغیرها

 ۰۶۷/۰ 2۰2/۱ ۹۳/۳ ۱۸۵ ساختار سازمانی مدرسه

 ۰۵۳/۰ ۳4۸/۱ ۳۱/۳ ۱۸۵ کیفیت زندگی

 ۵۳۳/۰ ۸۰۷/۰ ۸۳/۳ ۱۸۵ نوآوری معلمان

متغیرهای پژوهش و طبق مدل سه فرضیه از چهار فرضیه مذکور بر اساس روابط 

های مؤلفهدر این راستا و با توجه به زیاد بودن شده است. گیری )شکل( آزمون اندازه

 کردنگذاری مدل مربوط به هر متغیر اقدام به جای پس از اصالح ،منتسب به هر متغیر

(Data Imputation) ها مورد سنجش قرار و همبستگی آنافزار شد متغیرها با خروجی نرم
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 نوآور بودن معلمان در شهرستان ملکشاهی رابطۀسازمانی و  ساختار: بین فرضیۀ اولگرفت. 

 معلمان بودن با نوآور %۱و خطای  %۹۹در سطح اطمینان  سازمانی ساختار معنادار وجود دارد.

  (.=r =000/0 Sig , 7/0)مثبت و معنادار دارد  رابطۀ

  معلمان در شهرستان ملکشاهی کیفیت زندگی کاریسازمانی مدرسه با  ساختار: فرضیۀ دوم

 زندگی با کیفیت %۱و خطای  %۹۹اختار سازمانی در سطح اطمینان س معنادار دارد. رابطۀ

  (.=r =000/0 Sig , 492/0)و معنادار دارد  مثبت رابطۀ معلمان کاری

 شهرستان در ابتدایی معلمان نوآورانۀ هایفعالیت بروز  با کاری زندگی کیفیت سوم: فرضیۀ

با  %۱و خطای  %۹۹یت زندگی کاری در سطح اطمینان کیف .دارد معنادار رابطۀ ملکشاهی

  (.=r =000/0 Sig , 522/0)مثبت و معنادار دارد  نوآور بودن معلمان رابطۀ

 سازمانی ساختار تأثیر میانجی: متغیر و مستقل متغیرهای زمانیهم حالت در پژوهش مدل

بر  سازمانی ساختار(، t= 05/6؛  = 000/0Sig) %۱در سطح  معلم فعالیت های نوآورانۀ بر

فعالیت بر  زندگی کیفیت تأثیرو  (t= 018/6؛  = 000/0Sig) %۱در سطح  زندگی کیفیت

 ، معنادار شده است.(t= 068/7؛ = 010/0Sig) %۱در سطح  معلم های نوآورانۀ
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 تمام متغیرها زمانهمروابط متغیرها در حالت اعمال  مدل ساختاری بر مبنای. ضرایب رگرسیونی 3جدول 

تمام  تأثیرزمانی روابط در حالت هم

 متغیرها

 مقادیر

 غیراستاندارد

 خطای

 استاندارد

 مقادیر

 استاندارد
مقادیر 

t 

 سطح

 داریمعنی

فعالیت معلم <---ساختار سازمانی 

 نوآور
4۰۶/۰ ۰۶۷/۰ ۵۵۰/۰ ۰۵۰/۶ **۰۰۰/۰ 

 ۰۰۰/۰** ۰۱۸/۶ ۵۰/۰ ۰۸۷/۰ /.۵2۱ کیفیت زندگی <---ساختار سازمانی 

 ۰۰2/۰** ۰۶۸/۷ 22۶/۰ ۰۵۰/۰ ۱۵۹/۰ فعالیت معلم نوآور <--- کیفیت زندگی

مستقیم متغیرهای مستقل )بدون حضور متغیر  تأثیرمدل ساختاری پژوهش در حالت 

مستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته  تأثیردر این قسمت به بررسی : میانجی(

 در جریان محاسبه قرار نگرفت. شدهکنترل صورتبهپرداخته شد که در آن متغیر میانجی 

 ساختارمشخص است در حالت مستقیم و بدون حضور متغیر میانجی،  4در جدول 

معنادار  تأثیرنوآور  فعالیت معلم بر (=t 690/6؛ = 000/0Sig) %۱سازمانی در سطح 

 . اندداشته

 . ضرایب رگرسیونی در مدل ساختاری مبتنی بر روابط متغیرها در حالت مستقیم4جدول 

زمانی روابط در حالت هم

 تمام متغیرها تأثیر

 مقادیر

 غیراستاندارد

 خطای

 استاندارد

 مقادیر

 استاندارد
مقادیر 

t 

 سطح

 داریمعنی

 <---ساختار سازمانی 

 فعالیت معلم نوآور
4۹۵/۰ ۰۷۱/۰ ۶۶۳/۰ ۶۹۰/۶ **۰۰۰/۰ 
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غیرمستقیم متغیرهای مستقل )با حضور متغیر  تأثیرحالت مدل ساختاری پژوهش در 

غیرمستقیم متغیر مستقل بر متغیر وابسته  تأثیردر این قسمت به بررسی  :میانجی(

در جریان محاسبه  شدهکنترل صورت بهپرداخته شد که در آن اثر مستقیم متغیر مستقل 

مشخص است در حالت غیرمستقیم و با حضور  ۵که در جدول  گونههمان قرار نگرفت.

؛ = 000/0Sig) %۱سازمانی بر کیفیت زندگی در سطح ساختار  تأثیرمتغیر میانجی، 

351/6 t = ،)000/0) %۱در سطح  معلم نوآوربر فعالیت  زندگی کیفیتSig =۱۸3/6 ؛ t 

 معنادار شده است. (=

 . ضرایب رگرسیونی در مدل ساختاری مبتنی بر روابط متغیرها در حالت اعمال غیر مستقیم5جدول 

 متغیرها تمام تأثیر زمانیهمروابط در حالت 
 مقادیر

 غیراستاندارد

 خطای

 استاندارد

 مقادیر

 استاندارد
مقادیر 

t 

 سطح

 داریمعنی

 ۰۰۰/۰** ۳۵۱/۶ ۵24/۰ ۰۸۵/۰ ۵4۰/۰ کیفیت زندگی <---ساختار سازمانی 

 ۰۰۰/۰** ۱۸۳/۶ ۵24/۰ ۰۶۰/۰ ۳۶۹/۰ فعالیت معلم نوآور <--- زندگی کیفیت

 (.1986ی )نبارون و ک ی با استفاده از قاعدۀگریانجیمتفسیر نتایج  .6جدول 

 نتیجه 'a c b c متغیر

 معنادار بر کیفیت زندگی کاری و نوآور بودن معلمان تأثیر sig sig - sig ساختار سازمانی

کیفیت زندگی 
 معنادار بر نوآور بودن معلمان تأثیر - sig - - کاری

 متغیر مستقل و میانجی بر این متغیر تأثیرمعنادار بودن  sig sig sig sig نوآور بودن معلمان
aاثر متغیر مستقل بر متغیر میانجی : : 

c اثر متغیر مستقل بر متغیر وابسته به صورت مستقیم بدون حضور متغیر میانجی : 

b اثر متغیر میانجی بر متغیر وابسته : 

c'  با حضور متغیر میانجی زمانهم: اثر متغیر مستقل بر متغیر وابسته 
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در  مستقیم و غیر مستقیم، همچنین ر حالتبررسی مدل ساختاری متغیرهای تحقیق د

حالت همزمانی، نشان داد که ساختار سازمانی در حالت مستقیم و بدون حضور متغیر 

معنادار داشته است. در حالت غیر مستقیم نیز ضرایب  تأثیرمیانجی بر نوآور بودن معلمان 

ودن معلمان و نوآور ب ی کاریمورد نظر در بین متغیرهای ساختار سازمانی و کیفیت زندگ

توان گفت متغیر می Bowen and Kenny (1986)معنادار بوده است. بر اساس قاعده 

داشته است. از این رو فرض تحقیق  1گری جزئیمیانجی در این تحقیق نقش میانجی

اری نتوانسته توان گفت متغیر کیفیت زندگی کذیرفته و فرض صفر رد شده است. میپ

 گری کند.و متغیر را میانجیاین د است بطور کامل رابطۀ

معلمان تفاوت  های نوآورانۀر میزان بروز فعالیتآخر: بین معلمان مرد و زن از نظفرضیۀ 

میزان نوآور بودن معلمان زن و مرد شهرستان ملکشاهی  به منظور مقایسۀ معناداری وجود دارد.

آمده است،  (،۷)گونه که در جدول تقل به عمل آمد که نتایج آن هماندو گروهی مس tآزمون 

معلمان زن و مرد در این شهرستان از نظر میزان نوآور بودن تفاوت معناداری با هم ندارند و 

 = t 762/1)های نوآورانه یکسانی برخوردارند. لذا فرض پژوهش رد شده است تقریبًا از فعالیت

 (.= Sig 080/0؛

 معلمان در دوجنس های نوآورانۀفعالیتبروز برای مقایسه t . نتایج آزمون 7جدول 

 متغیر وابسته
متغیر 

 بندیگروه
 میانگین تعداد

انحراف 

 معیار
 tآماره 

سطح 

 داریمعنی

های بروز فعالیت

 معلمان نوآورانۀ

 ns 677/0 765/3 108 زن
762/1 080/0 

 639/0 939/3 77 مرد

 : عدم معناداری nsداری در سطح یک درصد   * معناداری در سطح پنج درصد **: معنی  

 بحث و نتیجه گیری

بین ساختار سازمانی و بروز  کیفیت زندگی کاری در رابطۀ های این پژوهش نشان دادیافته

 ی نقش میانجی دارد. بر اساس قاعدۀهای نوآورانه معلمان ابتدایی در شهرستان ملکشاهفعالیت

Bowen and Kenny(1986)، مانی مدرسه و بین ساختار ساز کیفیت زندگی کاری در رابطۀ

صورت جزئی )و نه کامل( دارد. جزئی بودن ه گری بمعلمان نقش میانجی های نوآورانۀفعالیت

های سازمانی و قوانین حاکم بر آن دهد که زمانی که رویهگری این متغیر نشان مینقش میانجی

توان تاحدود زیادی به صورتی منعطف و سازگار با شرایط مدرسه و شرایط معلمان اجرا شوند می

                                                           
1. Partial Mediation 
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نتایج پژوهش های خالقانه از سوی آنان را داشت. این یافته با بخشی از انتظار بروز فعالیت
Wang Kim (2012) ،(2015) Mafakheri and Mozaffari ، Mashhadi et al (2018)، 

Salim Bahrami et al (2017)، میانکه  داده شده استها نشان مطابقت دارد. در این پژوهش 

معناداری  یت زندگی با ساختار سازمانی رابطۀکیفیت زندگی کاری با نوآوری سازمانی و کیف

 د تا حدی و نه به طور کامل، رابطۀتوانوجود دارد. به عبارتی وجود کیفیت زندگی کاری می

قرار دهد. از طرفی ساختار  تأثیرمعلمان را تحت  های نوآورانۀمانی مدرسه و فعالیتساختار ساز

درصورتی که گذار بوده است. پس تأثیرمعلمان  های خالقانۀبه تنهایی بر فعالیت سازمانی، خود

کیفیت زندگی کاری به شکل عینی و ذهنی در مدرسه برای معلم فراهم باشد، معلم با انگیزه و 

ون رود که ممکن است تاکنهایی میاشتیاق عمل کرده و خود به دنبال افکار نو و استفاده از ایده

درسه با بروز بین ساختار سازمانی مهمچنین نتایج نشان داد مورد توجه قرار نگرفته باشند. 

 Moradiاین یافته با نتایج پژوهش  معناداری وجود دارد. های نوآورانۀ معلمان رابطۀفعالیت

Garmort (2012)، Rahimzadeh et al (2014), Jaoon Rey et al (2017), Nasour al-

Din et al (2004), Hassan et al (2014), پژوهش  همچنین با نتیجۀ. مطابقت دارد

Mirkamali and Rezaeian (2015) های همگی این محققان ابعاد و مؤلفه. مطابقت ندارد

های غیر مثبت و معنادار با نوآوری سازمانی در نهادها و ارگان تأثیرساختار سازمانی را دارای 

های حامی نوآوری در مدرسه به نحوی زمانی که قواعد و رویه رابطآموزشی یافته اند. بنابراین 

کرده های او حمایت کند، معلم در ارائه و بروز افکار خود احساس راحتی باشد که از معلم و ایده

بیند. همچنین زمانی که فرد در ساختار روی خود را از نظر قانونی مساعد میچراکه جوّ پیش 

مدرسه از اختیارات کافی برای اعمال نظرات خود برخوردار باشد، اداری سازمان خود و در اینجا 

داشته باشد  یهای تخصصی و نشر نوآوری بین خود و همکارانش آزادو در راستای ترویج فعالیت

بین ساختار همچنین نتایج حاکی از آن است تواند به عنوان یک معلم نوآور اقدام کند. می

معناداری وجود دارد. این یافته با نتایج  ری معلمان رابطۀبا کیفیت زندگی کاسازمانی مدرسه 

  مطابقت دارد. Karimpour et al (2016) و Salim Bahrami et al (2017) هایپژوهش

تواند بر انگیزش، رضایت شغلی، هایی است که خود میکیفیت زندگی کاری از مؤلفه

بدیهی است که ساختار  گذار باشد.تأثیرپذیری و احساس تعهد نسبت به سازمان مسؤولیت

که در آن کارکنان در شغل خود آزادی عمل پذیری بیشتری در پی دارد مسؤولیتای سازمانی

داشته باشند، سلسله مراتب را حامی خود بدانند و قوانین و مقرارت را در حدی منعطف بیابند 

نظر فیزیکی و روانی برای کار  در کل سازمان را ازر بودن آنان راتسهیل و تسریع کند و که نوآو

 سب یابند.کردن منا
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 های نوآورانۀ معلمان رابطۀی با بروز فعالیتبین کیفیت زندگی کار های پژوهش نشان دادیافته

 Mashhadi et al (2018) ،Moradiهای این یافته با نتایج پژوهش معناداری وجود دارد.

Garmoot et al (2012)  .گیری پژوهش نشان داد این فرضیه در مدل اندازهآزمون مطابقت دارد

که  است کیفیت زندگی کاری در %۱و خطای  %۹۹یت زندگی کاری در سطح اطمینان که کیف

شود. بدیهی است حتی در صورت فراهم بودن امکانات اگر بعد عینی و ذهنی تعریف می در دو

بینانه از آن داشته باشند بعد جوّ حاکم بر یک سازمان مناسب نباشد و کارکنان برداشتی بد

بر وضعیتی ذهنی کیفیت زندگی کاری وجود ندارد. از دیگر سو بعد عینی کیفیت زندگی کاری 

الی نیازهای مازلو ها اشاره دارد که این خود در سطوح بامشوق از انگیزش فرد به واسطۀ

صدد ارضای  ازهای اولیه دربندی شود که بر اساس آن افراد بعد از برآورده شدن نیتواند طبقهمی

، منعکس  Herzberg (1975)و هر دو این ابعاد در تئوری انگیزش بهداشت  هستنداین سطح 

  شده اند.

های نوآورانه معلمان تفاوت نتایج نشان داد بین معلمان مرد و زن از نظر میزان بروز فعالیت

با توجه به اینکه زنان و مردان اصوالً از معناداری وجود ندارد و فرضیه آخر تحقیق رد شد. 

ها های جسمی، روحی و روانی متفاوتی نسبت به یکدیگر برخوردارند که این ویژگیویژگی

قرار دهد. بدیهی است  تأثیرهای فردی، گروهی و اجتماعی آنها را تحت تواند فعالیتمی

های تدریس همگی از ویژگیتدریس و بکاربردن نوآوری در  فرایندهای تدریس، هدایت مهارت

توان هستند که در افرد مختلف متفاوت است اما در پژوهش حاضر اینگونه نبوده است لذا می

ای عمل نتیجه گرفت سیستم ادرای و آموزشی که این معلمان در آن فعالیت دارند به گونه

ها و اجرای روش های تدریس خود آزادی عمل ندارند و ملزم بهکند که افراد در ارائه شیوهمی

های جنسیتی و اختصاصات زنان و های از پیش تعیین شده هستند لذا هیچ وجه به تفاوتبرنامه

 مردان معلم توجه ندارد و یا اگر دارد در سطحی نیست که ملموس باشد.

رغبت پایین برخی از پاسخگویان برای به توان های این پژوهش میاز جمله محدودیت

خستگی احتمالی پاسخ دهندگان، ، نامهپرسشت سؤاال تعداد زیاد، کارهای پژوهشیمشارکت در 

های نوآورانه ها مشابه و کافی و کمبود مطالعات مرتبط با فعالیتدسترسی دشوار به پژوهش

ن مدارس، مسؤوالشود مدیران و های پژوهش پیشنهاد میبا توجه به یافته معلمان، اشاره کرد.

نظمی در مدرسه نشود، جایی که موجب بی ن و مقررات حتی االمکان و تادر اجرای قوانی

مناسب و توجه به امکانات پذیری به خرج دهند و با فراهم آوردن شرایط روانی و فیزیکی انعطاف

با . به این ترتیب که کنندمین ، کیفیت زندگی کاری او را تأکه معلم در مدرسه نیاز دارد رفاهی

استفاده از اختیارات حاکم بر مدرسه در تقویت بعد ذهنی کیفیت زندگی کاری و با  تلطیف جوّ
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آموزان در ز رفاهی معلمان و دانشآموزشی و نیخود در زمینۀ تأمین وسایل آموزشی، کمک

ت های خاص هر معلم در تقویت بعد عینی کیفیها و قابلیتمدارس، همچنین توجه به شایستگی

ساز خالقیت و نوآوری در طور که ذکر شد زمینهاشته باشند. این دو همانزندگی کاری توجه د

 مدیران مدارس برای توانمندسازی در مدرسه و ایجاد یک جوّ  شودمیپیشنهاد شود. معلمان می

رهبری، روابط انسانی و روابط گروهی و  و خالقیت سازمانی، باید در زمینۀ نوآوری مبتنی بر

که مدیران مدارس را با  شودمیپیشنهاد همچنین الزم را کسب کنند. های ارزشیابی مهارت

از این طریق بهبود  راهبردهای بهبود ساختار سازمانی و کیفیت زندگی کاری آشنا سازند تا

و بستر  ی عملکرد آنان را فراهم آوردنتیجه ارتقا ساختار سازمانی مدارس افزایش انگیزه و در

 رانه از سوی معلمان ایجاد گردد. الزم برای بروز فعالیت نوآو
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