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Abstract
The purpose of this study was to investigate the relationship between work engagement and
innovative behavior of primary school teachers in Nurabad city of Lorestan in the school year
of 2018-2019. The statistical population of the study consisted of all elementary school
teachers in the city of 2018-2019 (596 students). Using simple random stratified sampling
method, 234 students were selected. To collect data, the Canter Innovative Behavior
Questionnaire (1988) and the Schaffley work engagement Questionnaire (2003) were used.
The data were analyzed by means of SPSS 22 software. The results showed that there is a
significant relationship between the variables of work engagement and innovative behavior.
The analysis of the results showed that the effect of this variable on the innovative behavior
among men and women of different educational levels is largely the same.
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چکیده
هدف این پژوهش بررسی رابطهی بین تعلقخاطر کاری با رفتار نوآورانه معلمان مقطع ابتدایی شهرستان نورآباد لرستان در سال تحصیلی
 97-98میباشد .جامعه آماری پژوهش را کلیه معلمان مقطع ابتدایی شهرستان در سال  97-98که تعداد آنها  596نفر است تشکیل
میدهند ،با استفاده از روش نمونهگیری طبقهبندی تصادفی ساده تعداد  234نفر انتخاب شد .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه رفتار
نوآورانه کانتر ( )1988و تعلقخاطر کاری شافلی ( )2003استفاده شد .بهمنظور تجزیهوتحلیل دادههای تحقیق از آزمونهای مقایسه میانگین،
تحلیل واریانس و رگرسیون در نرمافزارهای  SPSS 22استفاده شد .نتایج پژوهش نشان داد که بین متغیرهای تعلقخاطر کاری با رفتار
نوآورانه رابطه معنیداری وجود دارد .تحلیل نتایج نشان داد که میزان تأثیر این متغیر بر رفتار نوآورانه در بین زنان و مردان و گروههای
مختلف سطح تحصیالت تا حد زیادی یکسان است.
واژگان کلیدی :تعلق خاطر کاری ،رفتار نوآورانه ،معلمان ،ابتدایی
تمامی حقوق نشر برای فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی محفوظ است.

درگذشته با موفقیت انجامشده است تنها با تقلید ساده
بهکارگیرند و موفق نیز باشند بلکه هر یک باید بهطور دائم در
جستجوی فرصتهایی تازه باشند که از دید دیگر رقبا پنهان
مانده است .چیزی که یک سازمان را به این فرصتها رهنمون
میسازد ،پدیدهای جز نوآوری در تمام سطوح آن نیست[ .]1رفتار
نوآورانه با توجه به محیط متغیر پیچیدهی امروزی با ایجاد
رقابتی پایدار میتواند در پاسخ به این پیچیدگیها با نوآوریهای
بیشتر باعث ایجاد قابلیتهای بهتر و عملکردهای سطح باالتر و

 -1مقدمه
دنیا از هر زمان دیگری رقابتیتر است ،رقابت در همهی
الیههای زندگی انسانها به چشم میخورد ،از افراد گرفته تا
سازمانهای بزرگ همه باید بر سر منابع محدود درراه دستیابی
به موفقیت و کسب اهداف خود به رقابت بپردازند .آنچه
بهدشواری این امر اضافه میکند ،وجود محیطی نامطمئن و
بیثبات است که تغییرات آن میتواند هرگونه توان و اختیار را از
سازمان بگیرد .سازمانهای امروزی دیگر نمیتوانند آنچه را
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فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی
با تغییرات علمی ،فرهنگی ،آموزشی بررسی رابطهی بین
تعلقخاطر کاری با رفتار نوآورانه معلمان مقطع ابتدایی میباشد.

بهتر شود درواقع تبدیل به یک متغیر مهم و حیاتی برای
سازمانها برای موفقیت بیشتر شده است [ .]2رفتار نوآورانه تمام
رفتارهای کارمند که در جهت ایجاد ،معرفی و با بهکارگیری
ایدهها ،فرایندها ،محصوالت یا دستورالعملهای درون یک
نقش ،گروه یا سازمان جدید واحد مربوطه که منافع بالقوه مهمی
برای آن واحد داشته باشد ،تعریف میگردد .رفتار نوآورانه به
فرایند بهکارگیری ایدههای جدید حل مسئله در عمل و درنتیجه
ارتقاء یک محصول ،خدمات یا فرایند اشاره دارد[ .]3رفتار
نوآورانه فردی با متغیرهای پیشایندی چون خالقیت ،ابتکار و
جوسازمانی 1بهصورت یک مدل تئوریک توسط پژوهشگران
توجیه شده است[]4
یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر رفتار نوآورانه میتواند تعلقخاطر
کاری کارکنان باشد .نوآوری به کارکنانی نیاز دارد که نسبت به
کار خود ،حالت ذهنی مثبتی داشته و مجذوب آن باشند؛ در کار
تمرکز داشته باشند؛ در ایفای نقشهای کاری ،از تمام وجود خود
استفاده میکند و برای انجام وظایف شغلی ،دارای شور و اشتیاق
کافی باشند[ .]5مطابق توضیح کان )1990( 2تعلقخاطر کاری
حالتی روانشناختی و یا وضعیتی است که افراد در آن ،خودش
تحت امر و تابع وظیفهی کارش که دارد در یک سازمان
درمیآورد .کان تعلقخاطر کاری از جان دل و وجود کار کردن
برای وظیفههای کاری میداند[.]6
جهانگیر ( )1395در پژوهش خود با عنوان بررسی تأثیر
تعلقخاطر کاری بر رفتار نوآورانه با نقش میانجی به
اشتراکگذاری خطاها که نتایج نشان داد تعلقخاطر کاری ،بر
تولید ایدهها و به اشتراکگذاری خطاها تأثیر مثبت و معنیدار
دارد؛ و عالوه بر آن به اشتراکگذاری خطاها بر خلق و رواج
ایدهها تأثیرگذار است .اشتراکگذاری خطاها ،نقش میانجیگری
در تأثیر تعلقخاطر کاری بر تولید و ترویج ایدهها دارد[.]5
آگراوال 3و همکاران ( )2012به تعیین پیوند تبادل رهبر عضو،
رفتار نوآورانه و قصد خروج از شرکت با نقش میانجی تعلقخاطر
کاری در بین مدیران  6شرکت هندی فعال در بخش خدمات
پرداختند .این پژوهش با روش مدلسازی معادالت ساختاری
انجامشده است .نتایج پیشنهاد میکند که کیفیت مبادالت بین
کارمندان و سرپرست مستقیم آنها ،بر تعلقخاطر کاری اثرگذار
است .تعلقخاطر کاری ،با داشتن همبستگی مثبت با رفتار کاری
نوآورانه و همبستگی منفی با قصد خروج از شرکت دارد.
تعلقخاطر کاری در رابطهی بین تبادل رهبر با عضو و رفتار
کاری نوآورانه نقش میانجی دارد[.]7
مسئلهی ما در این پژوهش با توجه به اهمیت رفتار نوآورانه
معلمان بهخصوص معلمان مقطع ابتدایی برای آموزش متناسب

پیشینه
درگذشته سخن گفتن از نوآوری امری غیر الزامآور و دور از
دسترس به نظر میرسید ،اما روند تحوالت دنیای ما و
سازمانهای ما را به نقطهای کشانده است که بیتردید بدون
نوآوری نهتنها نمیتوانیم به هدفهای خود برسیم ،بلکه ماهیت
حیات و بقاءمان را نیز زیر سؤال خواهد برد[ .]8نوآوری از کلمه
التین  Innovateبه معنای ساختن یکچیز جدید
استخراجشده است ،تعریف نوآوری باید گفت که یک پروسه
است که فرد را آزاد میگذارد تفکراتش را باال ببرد و سپس آن را
پیاده میکند یعنی مهندسی ایده تا به ایده مفید تبدیل شود،
بعدازآن با مدریت ایده تولیدشده تالش بر تبدیل آن به ایدههای
عملی مناسب و مفید دارد .انسان خالق میتواند ایدههای
تولیدشده را به خدمات ،کاال و فرآیند تبدیل کند و درنهایت با
تجاری کردن محصوالت این ایدهها فرآیند نوآوری پایان
مییابد .نوآوری را به صورتهای مختلفی تعریف و تحلیل
کردهاند .بر اساس فرهنگ لغت وبستر ،نوآوری عبارت است از
آغاز با معرفی چیزی جدید ،خالق بودن در فعالیتهای اقتصادی
تجاری ،هر نوع کاال یا خدمات جدید یا هر نوع فرایند کاری نوو متفاوت از گذشته و اختراعات جدید است .بهصورت مختصر
عاملی که بتواند ارزش اقتصادی جدیدی ایجاد کند را نوآوری
میدانند[]9
در محیط کار رفتار نوآورانه ،رفتار در سطح باال که دارای سه
زمینه تولید ایده ،ترویج ایده و پیادهسازی ایده است .تولید ایده،
یعنی تولید ایدههای جدید و ایده پردازی و میزان تولید ایدههای
جدید یک فرد را نشان میدهد ترویج ایده به کوششهای فرد
برای جذب تعهد دیگران و پشتیبانی در اجرای ایدههای جدید
است .پیادهسازی ایده به کوششهای عملیتر برای انتقال
ایدههای جدید به راهکارهای عملی و پیادهسازی آنها در
فعالیتهای شغلی سازمانی اشاره دارد[]10
یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر رفتار نوآورانه میتواند تعلقخاطر
کاری کارکنان باشد .نوآوری به کارکنانی نیاز دارد که نسبت به
کار خود ،حالت ذهنی مثبتی داشته و مجذوب آن باشند؛ در کار
تمرکز داشته باشند؛ در ایفای نقشهای کاری ،از تمام وجود خود
استفاده میکند و برای انجام وظایف شغلی ،دارای شور و اشتیاق
کافی باشند[ .]5در تعریفی دیگر از روثبارد  )2001( 4که اینگونه
بیان دارد حضور روانشناختی با دو مؤلفههای ضروری مجذوب
شدن و توجه تعلقخاطر کاری را تعریف میکند .میزان در
دسترس بودن شناختی و درگیری فکری در کار و نقش را توجه
41
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ایدهها تأثیرگذار است .اشتراکگذاری خطاها ،نقش میانجیگری
در تأثیر تعلقخاطر کاری بر تولید و ترویج ایدهها دارد[.]5
جهانگیر ( )1393در پژوهش خود با عنوان به بررسی نقش
میانجی به اشتراکگذاری خطاها در تأثیر تعلقخاطر کاری بر
رفتار نوآورانه کارشناسان فناوری اطالعات که نتایج تحقیق
نشان داد تعلقخاطر کاری بر اشتراک بهترین شیوهها و اشتراک
اشتباهات و تولید ایدهها تأثیر مثبت و معنیدار دارد؛ و عالوه بر
آن اشتراک اشتباهات و اشتراک بهترین شیوهها خلق و رواج
ایدهها تأثیرگذار است .اشتراک بهترین شیوهها و اشتراک
اشتباهات ،تأثیر تعلقخاطر کاری بر تولید و ترویج ایدهها را
میانجیگری میکند .درنهایت پیشنهادهایی برای بهبود رفتار
نوآورانه کارکنان ارائهشده است.
آگراوال و همکاران ( )2012به تعیین پیوند تبادل رهبر عضو،
رفتار نوآورانه و قصد خروج از شرکت با نقش میانجی تعلقخاطر
کاری در بین مدیران  6شرکت هندی فعال در بخش خدمات
پرداختند .این پژوهش با روش مدلسازی معادالت ساختاری
انجامشده است .نتایج پیشنهاد میکند که کیفیت مبادالت بین
کارمندان و سرپرست مستقیم آنها ،بر تعلقخاطر کاری اثرگذار
است .تعلقخاطر کاری ،با داشتن همبستگی مثبت با رفتار کاری
نوآورانه و همبستگی منفی با قصد خروج از شرکت دارد.
تعلقخاطر کاری در رابطهی بین تبادل رهبر با عضو و رفتار
کاری نوآورانه نقش میانجی دارد[.]7
در مورد رفتار اشتراک دانش در منابع خارجی ،مطالعاتی صورت
گرفته است .مثالً در پژوهشی ،چن  6و همکاران (،)2011
رابطهی بین تعارض و رفتار اشتراک دانش را با نقش میانجی
حالتهای روانشناختی و تعلقخاطر کاری مورد کاوش قرار
دادهاند .نتایج این پژوهش که با روش مدلسازی معادالت
ساختاری انجامشده است ،نشان میدهد که تعارض وظیفهای،
دو حالت روانشناختی (ایمنی تجربهشده و در دسترس بودن
تجربهشده) و تعلقخاطر کاری را بهبود میبخشد که درمجموع
باعث افزایش میزان اشتراک دانش در سازمان میشود .تعارض
رابطهای ،هر سه حالت روانشناختی (ایمنی تجربهشده ،در
دسترس بودن تجربهشده و معنیداری تجربهشده) و تعلقخاطر
کاری را بهبود میبخشد که درنهایت بر اشتراک دانش تأثیر
مثبت میگذارد [.]15

و مجذوب شدن میزان غرق و جذب نقش یا کاری شدن اشاره
دارد.
5
شافلی و همکاران ( ،)2002تعلقخاطر کاری را بهعنوان حالت
ذهنی مثبت و مرتبط با شغل که باانرژی ،فن اداری و جنایت
شغلی مشخص میشود ،تعریف نموده اتمام کارکنان دارای
تعلقخاطر کاری ،انرژی بسیار زیادی داشته و برای انجام وظایف
شغلی خود ،شور و اشتیاق کافی دارند .آنها طوری بر کار خود
تمرکز داشته و غوطهورند که متوجه گذشت زمان نمیشوند .با
ایجاد مشغولیت کاری در کارکنان ،تالشهای مضاعف مثبتی
بین سازمان و فرد به وجود میآید که برای هر دو گروه نتایج
مثبتی به دنبال دارد نتایج فردی آن شامل :عملکرد درون شغلی
و برون شغلی بهتر ،نگرشهای شغلی مثبت و شناخته شدن
قوی باکار ،افزایش انگیزش درونی ،رضایت شغلی و تعهد
سازمانی و سالمت ذهنی و روانی شامل احساسات مثبت و
کاهش تحلیل رفتگی ،ابتکار عمل فردی و رفتار پیشقدم،
کسب منابع شغلی و شخصی (بهخصوص خودبسندگی) .ارتقا
سطح تعلقخاطر کاری کارمندان برای سازمان همچنین نتایج
مثبتی را به دنبال دارد که شامل :بازدهی مالی و کیفیت خدمات،
نگهداشت نیروهای مستعد ،بهبود عملکرد ،ایجاد تصویر ذهنی
مثبت از شرکت ،نتایج پژوهشها به این شکل بوده است که
سازمانهای که افراد با تعلقخاطر کاری باال دارند عملکرد
بهتری از خود نشان میدهند[]11
بااینوجود ،نتایج زیادی نشان داده است که میزان تعلقخاطر
کاری افراد در سازمانها متأسفانه پایین است و این پایین بودن
هزینههای زیادی برای سازمانها دارد [ .]12شاهد این ادعا را
میتوان در انگیزهی پایین نیروی انسانی ،نرخ باالی جابهجایی و
ترک کار ،مناسب نبودن میزان رضایت شغلی ،بهرهوری و
عملکرد یافت که سازمانها بهنوعی آسیب میبینند [.]11
نداشتن تعلقخاطر کار باعث میشود که کارکنان از نقش خود
جدا افتاده و رفتارهای کاره جویانه از خود نشان داده و در برابر
نقش کاریشان موضعی دفاعی به خود بگیرند[ .]13کارکنان
بدون تعلقخاطر کاری ،خود را از انجام نقش کاریشان کار
کشیده ،بهطور عاطفی و شناختی عقب مینشیند ،آنها وظایف
کاری خود را بهطور ناقص انجام میدهند ،رفتار آنها فاقد
تالش و کوشش الزم بوده و تبدیل به آدموارههای بیروح با
حرکاتی ساعت دوار و غیرارادی میگردند[.]14
جهانگیر ( )1395در پژوهش خود با عنوان بررسی تأثیر
تعلقخاطر کاری بر رفتار نوآورانه با نقش میانجی به
اشتراکگذاری خطاها که نتایج نشان داد تعلقخاطر کاری ،بر
تولید ایدهها و به اشتراکگذاری خطاها تأثیر مثبت و معنیدار
دارد؛ و عالوه بر آن به اشتراکگذاری خطاها بر خلق و رواج

اهداف و فرضیهها
هدف کلی
بررسی رابطهی بین تعلقخاطر کاری با رفتار نوآورانه معلمان
مقطع ابتدایی
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فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی
پرسشنامه شامل  8جمله توصیفی است .نمرهگذاری این
پرسشنامه بهگونهای است که پاسخها در یک مقیاس پنج
ال
گزینهای لیکرت که دامنهاش از «کامالً مخالف» تا «کام ً
موافق» است ،ترسیم میشوند .مطالعاتی چندی درزمینه محاسبه
میزان اعتبار و روایی پرسشنامه رفتارهای نوآورانه ،صورت گرفته
است .در این میان ،اسکات و بروس  ]4[)1996( 7جهت اعتبار
این پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده و مقدار را  %89گزارش
کردهاند .در پژوهش اسکات و بروس ( ،]4[)1996برای اعتبار
یابی همبستگی بین مقیاس عینی و ارزیابی سرپرستان از
رفتارهای نوآورانه ٪33 ،گزارششده است .در پژوهش افشاری و
همکاران ( ،]18[)1385برای بررسی ضرایب اعتبار درونی
پرسشنامه فوق ،از ضرایب آلفای کرونباخ و برای محاسبه ضریب
اعتبار بیرونی ،از روش دونیمه کردن استفادهشده است و طی آن
ضرایب به ترتیب ٪92 ،و  ٪90حاصلشده است .همچنین،
روایی مالکی بهدستآمده برای این پرسشنامه  ٪89و اعتبار
محاسبهشده در این پژوهش برابر با  %75است .با تأکید بر
تحقیقات مرتبط با اعتباریابی پرسشنامه رفتارهای نوآورانه،
میتوان اذعان داشت که این پرسشنامه واجد روایی و اعتبار
مطلوبی میباشد.

هدفهای ویژه
 تعیین نقش تعلقخاطر کاری بر رفتار نوآورانه معلمان مقطعابتدایی
 تعیین نظر گروه زنان و مردان در مورد تأثیر تعلقخاطر کاریبر رفتار نوآورانه
 تعیین نظر گروه مختلف تحصیالت در مورد تأثیر تعلقخاطرکاری بر رفتار نوآورانه
فرضیهها
 بین تعلقخاطر کاری و رفتار نوآورانه معلمان مقطع ابتداییرابطه وجود دارد
 تأثیر تعلقخاطر کاری بر رفتار نوآورانه در بین گروه زنان ومردان متفاوت است
 تأثیر تعلقخاطر کاری بر رفتار نوآورانه در بین سطوح مختلفتحصیالت متفاوت است
نوع تحقیق
تحقیقات علمی بر اساس دو مبنا یعنی هدف و ماهیت و روش
تقسیمبندی میشود[ .]16تحقیقات با در نظر گرفتن معیار کاربرد
به سه گروه عملگرا ،بنیان گرا و کاربردی تقسیم میشود.
پژوهش حاضر ازنظر نوع و هدف کاربردی در آموزشوپرورش
میباشد و منظور از پژوهش کاربردی روشی است که برای
مسئلهای اجتماعی انجام و رابطهای منطقی بین کار پژوهش و
جامعه پدید آمده و درنتیجه محقق در اندیشه کاربرد دستاوردها
نیز قرار میگیرد[.]17

تعلقخاطر کاری
پرسشنامهی تعلقخاطر کاری توسط شافلی در سال 2003
ساختهشده است .این پرسشنامه دارای  17گویه در  3بعد است.
برای هر سؤال مقیاس تعلقخاطر کاری 7 ،پاسخ پیشنهادشده
است .به همین دلیل به هر سؤال  7امتیاز تعلق میگیرد .امتیاز
این سؤاالت از راست به چپ امتیازشان افزایش مییابد .امتیاز
کلی از میانگین نمرات سؤاالت به دست میآید .افرادی که یک
انحراف معیار باالتر و پایینتر از میانگین کسب کنند ،بهعنوان
افراد با تعلقخاطر کاری باال و پایین مشخص میشوند .بیشترین
امتیازی که یک فرد میتواند در تعلقخاطر کاری کسب کند7 ،
و کمترین امتیاز  1است .سالواناوا و شوفلی ( )2001روایی و
پایایی پرسشنامه را به ترتیب  0/66و  0/85گزارش نمودهاند.
بهمنظور تجزیهوتحلیل دادههای تحقیق از تحلیل رگرسیون،
مقایسه میانگین و تحلیل واریانس در نرمافزار SPSS22
استفاده میشود.

روش تحقیق
روش تحقیق پژوهش حاضر ما استفاده از راهبرد پژوهشهای
غیرآزمایشی است .بدینصورت که با توجه به ماهیت تحقیق ،از
روش تحقیق همبستگی استفاده میگردد .در این روش میزان
رابطهی بین متغیرهای موردبررسی مشخص میشود .جامعه
آماری پژوهش را کلیه معلمان مقطع ابتدایی شهرستان در سال
 98-97که تعداد آنها  596نفر است تشکیل میدهند ،با
استفاده از روش نمونهگیری طبقهبندی تصادفی ساده تعداد 234
نفر انتخاب میشود .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه رفتار
نوآورانه کانتر ( )1988و تعلقخاطر کاری شافلی ( )2003استفاده
کرده که روایی و پایایی این پرسشنامهها به شرح زیر است:

یافتهها
در بخش یافتهها در بحث آمار توصیفی برای متغیرهای این
پژوهش به شرح زیر میباشد:

پرسشنامه رفتارهای نوآورانه :پرسشنامهی رفتار نوآورانه
که برای اولین بار توسط کانتر در سال  1988انتشار یافت .این
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فالحی

جدول .1جدول شاخصهای توصیفی رفتار نوآورانه
جنسیت
زن
مرد
کل

رفتار نوآورانه

تعداد

کمینه

بیشینه

میانگین

انحراف معیار

86
129
215

1
1
1

3/5
3/75
3/75

1/655
1/719
1/693

0/538
0/640
0/601

در بخش بعدی با استفاده از تحلیل رگرسیون رابطه بین
تعلقخاطر کاری با رفتار نوآورانه موردبررسی قرار میگیرد:

مطابق جدول  1متوسط پاسخها مردان در عامل رفتار نوآورانه
برابر با  1/719با انحراف معیار  0/640و همچنین متوسط پاسخ
زنان برابر با  1/655با انحراف معیار  0/538است.

فرضیه اول :بین تعلقخاطر کاری و رفتار نوآورانه معلمان
مقطع ابتدایی رابطه وجود دارد
برای تحلیل دادههای مربوط به این فرضیه که بین تعلقخاطر
کاری و رفتار نوآورانه معلمان مقطع ابتدایی رابطه وجود دارد ،از
تحلیل رگرسیون استفاده شد .نتایج تحلیل مربوط به رگرسیون
تعلقخاطر کاری و رفتار نوآورانه در جدول  15-4ارائه گردیده
است.

جدول  .2جدول شاخصهای توصیفی تعلقخاطر کاری

تعلقخاطر
کاری

جنسیت

تعداد

کمینه بیشینه

میانگین

انحراف
معیار

زن
مرد
کل

86
129
215

3/59
3/35
3/59

2/106
1/951
2/013

0/569
0/566
0/571

1/06
1
1

مطابق جدول  2متوسط پاسخها مردان در عامل تعلقخاطر
کاری برابر با  1/951با انحراف معیار  0/566و همچنین متوسط
پاسخ زنان برابر با  2/106با انحراف معیار  0/569است.
جدول  .3تحلیل مربوط به رگرسیون تعلقخاطر کاری و رفتار نوآورانه
مدل

مجموع
مجذورات

درجه آزادی

رگرسیون
باقیمانده
کل

11/059
66/242
77/301

3
211
214

میانگین
مجذورات
3/686
0/314

سطح معنیداری
sig
0/000

آماره F
11/742

بر اساس نتایج جدول  3میزان  Fمشاهدهشده ( )11/059و
سطح معناداری  0/000رابطهی بین تعلقخاطر کاری با رفتار
نوآورانه معنادار است .با توجه به معنادار بودن رگرسیون
تعلقخاطر کاری با رفتار نوآورانه ،ضرایب مدل رگرسیونی خرده

R

𝟐𝑹

SE

0/378

0/143

0/560

مقیاسهای تعلقخاطر کاری با رفتار نوآورانه در جدول  4ارائه
گردیده است.

جدول  .4ضرایب مدل رگرسیونی خرده مقیاسهای تعلقخاطر کاری با رفتار نوآورانه
مدل

ضرایب غیراستاندارد

خطای استاندارد

ضرایب استاندارد

مقدار ثابت
سرزندگی
فداکاری
مجذوب شدن

0/940
0/123
0/015
0/231

0/140
0/071
0/071
0/061

0/140
0/017
0/282

جدول  4ضرایب مدل خرده مقیاسهای رگرسیونی تعلقخاطر
کاری را نشان میدهد .با توجه به جدول  4متغیرهایهای (خرده

t
6/699
1/746
0/209
3/784

سطح معنیداری
0/000
0/082
0/835
0/000

مقیاس) سرزندگی با سطح معنیداری  0/082و فداکاری با
سطح معنیداری  0/835معنیدار نیستند اما خرده مقیاس
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فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی
مجذوب شدن با سطح معنیداری  0/000و مقدار ثابت با سطح
معنیداری  0/000با رفتار نوآورانه رابطه معنیدار دارند.

فرضیه دوم :تأثیر تعلقخاطر کاری بر رفتار نوآورانه در بین
گروه زنان و مردان متفاوت است

جدول  .5آزمون تی برای مقایسه میانگین دو گروه زنان و مردان در عامل تعلقخاطر کاری
عامل

جنسیت

تعداد

میانگین

تعلقخاطر
کاری

زن

86

2/106

مرد

129

1/951

آماره t

1/967

df

سطح
معنیداری
sig

میانگین
تفاضالت

انحراف
معیار
تفاضالت

213

0/051

0/155

0/079

با توجه به جدول  5میانگین دو گروه زنان و مردان در تعلقخاطر
کاری با استفاده از آزمون تی دوگروهی انجام شد و با توجه به
مقدار سطح معنیداری  0/051نتیجه میگیریم که تعلقخاطر
کاری در دو گروه زنان و مردان تفاوت معنیداری ندارد.

فاصله اطمینان 95
درصد
کران
پایین
-0/000

کران باال
0/311

فرضیه سوم :تأثیر تعلقخاطر کاری بر رفتار نوآورانه در بین
سطوح مختلف تحصیالت متفاوت است

جدول  6آنالیز واریانس برای عامل تعلقخاطر کاری
بین گروهی
درونگروهی
کل

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

1/757
68/187
69/944

3
211
214

0/586
0/323

با توجه به جدول  6سطح معنیداری مشاهدهشده بین گروههای
مختلف تحصیلی که برابر با  0/146است نشان از معنیدار
نبودن تفاوت بین گروههای تحصیلی در عامل تعلقخاطر کاری
دارد.

F
1/812

سطح معنیداری
0/146

داد که بین تعلقخاطر کاری و رفتار نوآورانه معلمان مقطع
ابتدایی رابطه معنیداری وجود دارد .یافتههای این فرضیه با
پژوهشهای جهانگیر و همکاران ( ،)1395آگاروال (،)2012
همسو میباشد[ .]7 ،5نتایج حاصل از تحلیل تأثیر خرده
مقیاسهای تعلقخاطر کاری بر رفتار نوآورانه نشان داده است
که خرده مقیاسهای سرزندگی و فداکاری رابطهی معناداری با
رفتار نوآورانه ندارند اما خرده مقیاس مجذوب شدن رابطه
معنیداری با رفتار نوآورانه دارد که با پژوهش جهانگیر ()1393
همسوی دارد[.]5
در تبیین این یافتهها میتوان گفت که افرادی که دارای
تعلقخاطر کاری هستند که در ایفای وظایف کاری از جان خود
مایه میگذارند و تمام ابعاد عاطفی ،شناختی ،فیزیکی خویش را
به کار میگیرد .ارتقا سطح تعلقخاطر کاری کارمندان برای
سازمان همچنین نتایج مثبتی را به دنبال دارد که شامل :بازدهی
مالی و کیفیت خدمات ،نگهداشت نیروهای مستعد ،بهبود
عملکرد ،ایجاد تصویر ذهنی مثبت از شرکت ،نتایج پژوهشها به
این شکل بوده است که سازمانهای که افراد با تعلقخاطر کاری
باال دارند عملکرد بهتری از خود نشان میدهند[ .]11برای
نوآوری به افرادی نیاز است که تعلقخاطر کاری داشته باشند،
بهطور مثال در حیطه فناوری اطالعات با توجه به گستردگی و

نتایج
هدف این پژوهش بررسی رابطهی بین تعلقخاطر کاری با رفتار
نوآورانه معلمان مقطع ابتدایی شهرستان نورآباد لرستان در سال
تحصیلی  97-98میباشد .جامعه آماری پژوهش را کلیه معلمان
مقطع ابتدایی شهرستان در سال  97-98که تعداد آنها  596نفر
است تشکیل میدهند ،با استفاده از روش نمونهگیری طبقهبندی
تصادفی ساده تعداد  234نفر انتخاب شد .برای جمعآوری دادهها
از پرسشنامه رفتار نوآورانه کانتر ( )1988و تعلقخاطر کاری
شافلی ( )2003استفاده شد .در بررسی نتایج پژوهش فرضیهها
بدین ترتیب بررسی میشوند:
بین تعلقخاطر کاری و رفتار نوآورانه معلمان مقطع ابتدایی رابطه
وجود دارد
برای تحلیل دادههای مربوط به این فرضیه که بین تعلقخاطر
کاری و رفتار نوآورانه معلمان مقطع ابتدایی رابطه وجود دارد ،از
تحلیل رگرسیون استفاده شد .نتایج حاصل از این تحلیل نشان
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حسنی و همکاران

پیچیدگی که این حوزه دارد به افرادی نیاز است که ابعاد
فیزیکی ،شناختی و عاطفی خودشان را به کار بگیرند و
بهاصطالح این افراد از عمق جان خود کار کنند .درواقع این
کارشناسان فناوری برای دستیابی به نوآوری به تعلقخاطر کاری
نیاز دارند[ .]5بهطورکلی با توجه به رابطه معنیدار بین تعلقخاطر
کاری و رفتار نوآورانه باید سعی نمود در سازمانهای مانند
آموزشوپرورش افراد بهنوعی احساس تعلق نسبت به شغل خود
داشته باشند تا رفتارهای نوآورانهی از سوی آنها صورت گیرد و
بهبود و پیشرفت را به دنبال داشته باشد.
تأثیر تعلقخاطر کاری بر رفتار نوآورانه در بین گروه مردان وزنان
متفاوت است.
برای مقایسه میانگین پاسخ زنان و مردان در مورد تأثیر
تعلقخاطر کاری بر رفتار نوآورانه از آزمون تی استفاده شد که
تفاوت معنیداری میان پاسخ زنان و مردان برای تأثیر این متغیر
بر رفتار نوآورانه وجود نداشت.
در تبیین این یافتهها باید گفت که با توجه به اهمیت تأثیر
تعلقخاطر کاری بر رفتار نوآورانه معلمان در سطح
آموزشوپرورش بهخصوص معلمان مقطع ابتدایی که دورهی
بسیار حساسی برای آموزش است این اهمیت در بین زنان و
مردان معلم باید در سطح باالیی باشد تا با شناسایی و الزام به
این موارد بتوان نوآوری را برای آموزش به ارمغان آورد.
بهطورکلی با توجه به اینکه میزان تأثیر تقریباً در بین گروه زنان
و مردان در یک سطح هست باید سعی نمود به میزان یکسان
این اهمیت را بیشتر از قبل نمود.
تأثیر تعلقخاطر کاری بر رفتار نوآورانه در بین سطوح مختلف
تحصیالت متفاوت است.
برای مقایسه میانگین پاسخها در بین سطوح مختلف تحصیالتی
از آزمون تحلیل واریانس استفاده شد .بین گروه مختلف
تحصیالت تفاوت معنیداری مشاهده نشد .درنتیجه میزان تأثیر
تعلقخاطر کاری در بین گروه مختلف تحصیالتی در حد یکسانی
است .در تبیین این یافتهها باید گفت که با توجه به اهمیت
تعلقخاطر کاری بر رفتار نوآورانه معلمان در سطح آموزش و
پرورش بهخصوص معلمان مقطع ابتدایی که دورهی بسیار
حساسی برای آموزش است این اهمیت در بین گروه مختلف
تحصیالتی باید در سطح باالیی باشد .با توجه به اینکه نظرات
افراد با سطح تحصیالت مختلف در یک سطح است بهتر است
که افراد در هر سطحی از تحصیالت اهمیت تعلقخاطر کاری بر
رفتار نوآورانه را بداند و تا حد امکان سعی در انجام این عوامل
برای انجام رفتار نوآورانه که باعث پیشرفت در آموزش میشود
داشته باشند.
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