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چکیده
پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر سرسختی شغلی بر اشتیاق شغلی معلمان با نقش میانجی رفتارهاي کاري نوآورانه انجام گرفت.
این پژوهش با روش توصیفی -همبستگی و با آزمون مدل یابی معادالت ساختاري انجام شد .جامعهي آماري پژوهش را کلیهي
معلمان مقطع ابتدایی شهرستان خوي تشکیل میدادند که از بین آنها  603نفر با استفاده از روش نمونهگیري خوشهاي تصادفی
انتخاب شدند .ابزارهاي پژوهش شامل پرسشنامه سرسختی شغلی مورنوجیمز ،رودریگز مونوز ،هرناندز ،بالنکو ( ،)4002پرسشنامه
رفتارهاي کاري نوآورانه کراس ( )4002و پرسشنامه اشتیاق شغلی اسکافیلی ،مارفیتنز ،پینتو ،ساالنوا و بیکر ( )4004بود .دادههاي
حاصل با استفاده از روش معادالت ساختاري و با استفاده از نرمافزارهاي  Spssویرایش  03و  AMOSویرایش  44تحلیل شدند.
نتایج نشان داد متغیرهاي رفتارهاي کاري نوآوري و سرسختی شغلی اثر مستقیم معنادار و متغیر سرسختی شغلی اثر غیرمستقیم
معنادار بر روي اشتیاق شغلی دارند .همچنین اثر مستقیم سرسختی شغلی بر روي رفتارهاي کاري نوآورانه ازلحاظ آماري معنادار
بود .بهعالوه رفتارهاي کاري نوآورانه شغلی توانست بهعنوان نقش میانجی در رابطه بین سرسختی شغلی و اشتیاق شغلی معلمان
وارد مدل شود .درنهایت نیز مدل ساختاري پژوهش بعد از اصالح ،برازش مطلوب را با دادههاي تجربی پژوهش داشت .میزان
واریانس تبیین شده اشتیاق شغلی معلمان توسط سرسختی شغلی و رفتارهاي کاري نوآورانه در کل  36درصد بود .پس هرچقدر
معلمان سرسختی بیشتر و نوآوري باالتري در شغل خود داشته باشند ،اشتیاق شغلی بیشتري نسبت به کارشان خواهند داشت.
کلیدواژهها :سرسختی شغلی ،اشتیاق شغلی ،رفتارهاي کاري نوآورانه ،معلمان.
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 .2کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
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مقدمه
در جامعه کنونی اهمیت آموزشوپرورش بر کسی پوشیده نیست .پیشرفت یک کشور در اولین مرحله بهنظام آموزشی آن وابسته
است .در نظام آموزشی موفق ،معلمان نقش حیاتی دارند و اعتقاد بر این است که عملکرد خوب دانشآموزان به سالمت روانی،
اشتیاق ،خالقیت و کارایی نحوهي تدریس معلمان آنها وابسته است (سالمت ،سمسو و مصطفی کمالو .)4006 ،0ازاینرو ،یکی از

توانایی و تحمل در موقعیتهاي سخت و مشکل است .درواقع به عملکردهاي فرد بر اساس ارزیابیهاي شناختی اشاره دارد
(وودارد .)4002 ،4اولین فردي که مفهوم سرسختی شغلی را مطرح کرد کوباسا 6بود .وي معتقد است که سرسختی ویژگی شخصیتی
پیچیدهاي است که داراي سه مؤلفه چالش (مبارزهجویی) ،تعهد و کنترل است (کوباسا .)0696 ،افرادي که در مؤلفهي «تعهد» نمره
باالیی کسب میکنند بهجاي اجتناب از موقعیتهاي پراسترس ،آن موقعیت را فرصتی براي دستیابی به موفقیت و دستاوردهاي مهم
و جالب میدانند .افرادي که در مؤلفهي «کنترل» نمرهي باالیی بهدقت میآورند بر این باورند که تالشهایشان در رویارویی و غلبه
بر مشکالت ،تأثیر بسزایی دارد و میتوانند بر رخدادهاي زندگی خود تأثیر بگذارند و آنها را تحت کنترل درآورند .افرادي که نمره
باالیی در مؤلفهي «مبارزهجویی» کسب میکنند اعتقاددارند که رضایت خاطر در سایهي رشد مداوم بهدقت میآید ،نه در راحتی،
آسایش ،امنیت وزندگی روزمره .این باور ،انعطافپذیري شناختی و قدرت تحمل رویدادها و موقعیتهاي استرسزاي زندگی را به
همراه دارد (مدي و همکاران .)4004 ،ازاینرو ،تلفیق و ترکیب این سه مؤلفه ،زمینهساز مفهوم سرسختی روانشناختی است که
بهعنوان یک شجاعت وجودي معرفیشده است (مدي .)0666 ،امروزه سرسختی موردتوجه بوده و بسیاري از پژوهشگران معتقدند
که سرسختی توانایی افراد را در مقابله با فشارهاي شغلی تقویت میکند و همچون سپري محافظتکننده در برابر عوامل فشارزاي
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عواملی که به نظر میرسد ارتباط مستقیمی با موفقیت معلمان داشته باشد ،سرسختی شغلی آنان است .سرسختی شغلی طاقت،
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شغلی عمل میکند (بارتون ،روالند ،پیکانو و ویالمنز .)4002 ،0به نظر میرسد افراد واجد سرسختی پایین در مقابل مشکالت زندگی
واکنشهاي هیجانی شدیدي از خود نشان میدهند و در بلندمدت به بیشترین آسیب و فشار روانی مبتال میشوند؛ درحالیکه افراد
داراي سرسختی باال بهرغم درگیري با رویدادهایی که براي دیگران طاقتفرسا و بیماريزا است ،سالم و تندرست میمانند (کوباسا،
 .)0696یافتههاي پژوهشی مبین این نکته است که سرسختی شغلی اثر مثبتی بر سالمت کارکنان دارد (اسپورلوک4002 ،4؛ بروکس،6
تزوک)4009 ،5؛ عزت نفس (فاستر و دیون)4002 ،3؛ فرسودگی شغلی (غالمعلی لواسانی ،افضلی و داودي )0665،و درگیري با کار
(جیمنز و همکاران )4004 ،9رابطه دارد .به این صورت که با افزایش سرسختی شغلی میزان بهزیستی ،عزت نفس و درگیري با کار
افزایش مییابد .پژوهش انجامشده توسط افشار ،آتشپور و عابدي ( )0660نیز در زمینه سرسختی روانشناختی حکایت از نقش
مهم آن در اشتیاق شغلی کارکنان دارد ،مطالعه آنها نشان داد که؛ بین مؤلفههاي سرسختی روانشناختی با ابعاد اشتیاق شغلی رابطه
معنادار وجود دارد .همچنین نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که از بین ابعاد سرسختی روانشناختی دو بعُد تعهد و کنترل
پیشبینی کنندۀ اشتیاق شغلی بودهاند؛ بنابراین ،یکی دیگر از رویکردهاي توسعه منابع انسانی بحث اشتیاق شغلی کارکنان است.
اشتیاق شغلی 2سطح تعهد و مشارکتی است که کارکنان نسبت به سازمان و ارزشهاي آن دارند .کارکنان مشتاق با عالقه و انگیزه
کار میکنند و به کار کردن در سازمان افتخار میکنند .چشمانداز ،ارزشها ،اهداف و استراتژيهاي سازمان را میشناسند و با آنها
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4002؛ هیستاد و برویک .)4000 ،2افزون بر آنها نتایج پژوهشها نشان داده که سرسختی شغلی با بهزیستی (سینامون ،ویسول و
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همسو هستند .تالشی داوطلبانه و فراتر از وظایف شغلی براي رسیدن به اهداف سازمانی انجام میدهند و بهطور فیزیکی ،عاطفی و
شناختی با کار خود درگیر و عجین هستند (ونگ و زنگ.)4002 ،0
همچنین اشتیاق شغلی یک مؤلفه مهم و مثبت در سالمت کارکنان به شمار میرود .مسئله مهم پیش روي سازمانها ،نحوه افزایش
سطوح اشتیاق کارکنانشان است .با ایجاد اشتیاق کاري یک انسجام و وحدت میان کارکنان سازمان پدید میآید که به معناي رسیدن

شغلی پایینتر ،عملکرد مطلوب ،اکتساب منابع شغلی و منابع فردي بهویژه خودکارآمدي که همه این نتایج بهطور مستقیم یا غیرمستقیم
به نفع خود سازمان است (میرحیدري ،سیادت ،هویدا و عابدي .)0660 ،نخستین ایدهها در ارتباط با اشتیاق شغلی را شوفلی و
همکاران در سال  4000مطرح کردهاند .آنها اشتیاق شغلی را بهعنوان یک وضعیت مثبت و رضایتبخش ذهنی در ارتباط با شغل
تعریف میکنند که با سه مؤلفه انرژي حرفهاي ،فداکاري حرفهاي و شیفتگی حرفهاي مشخص میشود .انرژي حرفهاي با سطح باالیی
از انرژي و انعطافپذیري ذهنی در هنگام کار ،تمایل به تالش و مقاومت در مقابل مشکالت مشخص میشود .فداکاري ،درگیر شدن
کامل در کار و تجربه یک احساس مهم بودن ،رغبت ،افتخار و چالش در کار است و بعد سوم اشتیاق شغلی شیفتگی حرفهاي است
که با تمرکز کامل و غرق شدن در کار مشخص میشود بهطوريکه زمان در هنگام کار بهسرعت میگذرد و براي فرد مشکل است
که از کارش جدا شود .بهطوريکه هاکنن و همکاران )4003( 4در پژوهشی که بر روي  4602نفر از معلمان انجام دادند ،نتیجه
گرفتند که اشتیاق شغلی موجب بهرهوري میشود .همچنین نتایج تحقیق هاکنن و بیکن و دیمرتی ( )4005نشان داد که اشتیاق شغلی
با عملکرد شغلی و سودآوري و بهرهوري رابطه مثبت دارد .پارکر ،جیمیسون و آموت )4000( 6در پژوهش خود دریافتند افرادي که
احساس کنترل و اشتیاق شغلی بیشتري نسبت به شغل دارند به میزان بیشتري در محیط کار حاضرشده و رفتارهاي فرا نقش را
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به نتایج مطلوب براي فرد و سازمان است .این نتایج براي کارکنان عبارتاند از :نگرشهاي مثبت مرتبط با شغل ،احتمال فرسودگی
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میپذیرند و از این طریق به بهبود سازمان کمک میکنند .همچنین تحقیق استرا )4002( ،0نشان داد که اشتیاق و عالقه به کار باعث
باال رفتن بهرهوري میشود .سیهاگ و ساریکوال )4002( 4در پژوهش خود با عنوان تأثیر سرمایه روانشناختی در اشتیاق کارکنان
نشان دادند که کارکنان با سطح باالتري از سرمایه روانشناختی از نظر (امید ،اعتمادبهنفس ،تابآوري و خوشبینی) سطح باالتري
از اشتیاق شغلی را در محل کار نشان میدهند .نعامی و شناور ( )0662در پژوهش خود نشان دادند که بین اشتیاق شغلی ،کنترل

شبانی ،اصالن پور جوکندان و نعامی ( )0660طی تحقیقی نشان دادند که جو روانشناختی از طریق اشتیاق شغلی با عملکرد وظیفهاي
ارتباط دارد.
بنابر مالحظات فوق ،میتوان انتظار داشت معلمان که از مهمترین متخصصان براي آینده جامعه به شمار میروند ،با افزایش سرسختی
شغلی بهعنوان منبعی از مقاومت و محافظت در برابر حوادث فشارزاي زندگی و یکی از مهمترین عوامل تعدیلکننده فشارهاي
روانی محیطهاي شغلی ،میزان عزت نفس و درگیري با کار را در خود تقویت نمایند .این مهم با ایجاد نوآوري در شغل خود ،خلق
ایدههاي جدید و پرورش و بهکارگیري آنها ممکن میگردد (عظیم پور و جلیلیان .)0665 ،محیط کاري امروز ،به کارکنانی نیاز دارد
که بتوانند تصمیم بگیرند ،راهحلهاي تازهاي براي مسائل پیدا کنند ،خالقیت داشته باشند و در قبال نتایج کار مسئول شناخته شوند
(اسکات .)0622 ،رفتار شغلی نوآورانه به فرآیند بهکارگیري ایدههاي جدید حل مسئله در عمل و درنتیجه ارتقاء یک محصول،
خدمات یا فرآیند اشاره دارد (باکر ،آلبرکت و لیتر .)4000 ،درواقع ،رفتارهاي نوآورانه ،6بهعنوان رفتارهایی که با خود تغییر به همراه
میآورند ،با سرسختی شغلی ارتباط پیدا میکند .این نوع رفتارها بیانگر ایجاد و خلق چیزهاي جدید و یا متفاوت است و بهواسطۀ
جهتگیري براي تغییر تعریف میشود ،زیرا این رفتارها با ایجاد محصولی جدید ،خدمت ،تفکر ،رویه و فرآیندي جدید در ارتباط
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شغلی ،رفتارهاي نوآورانه و رهبري تحولی با دگرگونسازي شغلی رابطهي مثبت و معناداري وجود دارد .همچنین هاشمی شیخ
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است (وودمن ،ساویر و گریفین .)0666 ،نمودهایی از نوآوري در حوزه آموزشوپرورش عبارت است از :نوآوري در روشهاي
تدریس ،نوآوري در مدیریت آموزشی ،نوآوري در استفاده از تجهیزات و وسایل کمکآموزشی ،نوآوري در استفاده از مواد آموزشی،
نوآوري در مدیریت آموزشی ،نوآوري در استفاده از فناوري ،نوآوري در مدیریت زمان براي کالس درس ،نوآوري در شیوههاي
ارتباط بین معلمان و دانشآموزان ،نوآوري در شیوههاي ارتباط بین اولیاء و مربیان ،نوآوري در استفاده از رسانههاي کمکآموزشی،

تحقیق فریاد ،خوراکیان و ناظمی ( )0665نشان داد که رابطه توانمندسازي روانشناختی کارکنان و اشتیاق شغلی آنان مثبت و معنادار
است و توانمندسازي روانشناختی بهواسطه اشتیاق شغلی نتیجه مثبتی در بروز و افزایش رفتارهاي نوآورانه در کارکنان دارد .نتایج
پژوهش عظیم پور و جلیلیان ( )0665نیز نشان داد متغیرهاي رفتارهاي کاري نوآورانه و سرسختی شغلی اثر مستقیم معنادار ،متغیر
سرسختی شغلی و مؤلفههاي آن اثر غیرمستقیم معنادار بر روي عملکرد شغلی دارند .همچنین اثر مستقیم سرسختی شغلی ،تولید
ایدهها و پیادهسازي ایدهها و اثر غیرمستقیم تعهد ،چالش و کنترل بر روي رفتارهاي کاري نوآورانه ازلحاظ آماري معنادار بود.
بهعالوه رفتارهاي کاري نوآورانه شغلی توانست بهعنوان نقش میانجی در رابطه بین سرسختی شغلی و عملکرد شغلی معلمان وارد
مدل شود .ازاینرو یکی از مؤلفههاي اساسی تأثیرگذار بر سرسختی شغلی معلمان نوآوري و خلق رفتارهاي نوآورانه است .با توجه
به اهمیت سرسختی شغلی در پیشبینی اشتیاق شغلی معلمان ،ضرورت کاربرد این مؤلفه براي تبیین اشتیاق شغلی معلمان به علت
نبود تحقیقات مرتبط در این زمینه احساس میگردد .بر اساس آنچه مطرح گردید ،مدل تئوریک تحقیق بهصورت ذیل در شکل 0
ارائه میگردد:
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نمودار  .1مدل مفهومی پژوهش

با توجه به مدل مفهومی ،پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به سؤال زیر است:
آیا رفتارهاي کاري نوآورانه میتواند بهعنوان میانجی در رابطهي سرسختی شغلی با اشتیاق شغلی معلمان قرار گیرد؟
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عظیم پور و همکار

روش پژوهش
روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی -همبستگی با آزمون مدل یابی معادالت ساختاري است که به بررسی رابطه ساختاري علّی
مستقیم و غیرمستقیم متغیرها میپردازد .جامعهي آماري مربوط به این پژوهش ،شامل کلیهي معلمان مقطع تحصیلی ابتدایی شهرستان
خوي در سال تحصیلی  62 -65به تعداد  0500نفر بودند .نمونه آماري این پژوهش نیز طبق جدول کرجسی و مورگان)0690( 0

مدرسه ( 3مدرسه پسرانه و  3مدرسه دخترانه) انتخاب شد که از این تعداد  044معلم مرد و  022معلم زن بودند.
ابزارهای سنجش
اشتیاق شغلی :براي جمعآوري دادههاي مربوط به اشتیاق شغلی از پرسشنامه اشتیاق شغلی اسکافیلی ،مارفیتنز ،پینتو ،ساالنوا و

بیکر4

( )4004استفاده گردید .این پرسشنامه  09گویهاي داراي  6مؤلفه است .مؤلفهي جذب داراي  3گویه ،مؤلفهي نیرومندي داراي 3
گویه و مؤلفهي وقف داراي  5گویه است .این پرسشنامه براساس مقیاس لیکرت  5درجهاي از ( 0هرگز) تا ( 5همیشه) نمرهگذاري
شده است .خسروي ( )0626ضرایب پایایی این پرسشنامه را به دو روش آلفاي کرونباخ و تنصیف به ترتیب  0/66و  0/26گزارش
کرده است و ضریب روایی آن را با استفاده از روش روایی همزمان  0/20گزارش کرده است که نشاندهنده روایی مطلوب این
مقیاس میباشد (به نقل از نعامی و پیریایی .)0660،همچنین نعامی و پیریایی ( )0660در پژوهش خود پایایی این پرسشنامه را 0/66
گزارش کردهاند .در این پژوهش نیز ضریب آلفاي کرونباخ براي بررسی پایایی پرسشنامه اشتیاق شغلی  0/24به دست آمد .پایایی
هر یک از مؤلفههاي جذب ،نیرومندي و وقف ،به ترتیب  0/26 ،0/92و  0/20به دست آمد.

- Krejcie & Morgan
- Schaufeli, Marfitnez, Pinto, Salanova & Bakker
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شامل  603نفر تعیین شد که به شیوهي نمونهگیري خوشهاي تصادفی انتخاب شدند .براي این منظور ابتدا از کل مدارس ابتدایی 04

مدل علَی تاثیر سرسختی شغلی بر اشتیاق شغلی معلمان با نقش میانجی رفتارهاي کاري نوآورانه

عظیم پور و همکار

پرسشنامه سرسختی شغلی :براي جمعآوري دادههاي مربوط به سرسختی شغلی از پرسشنامه سرسختی شغلی مورنوجیمز ،رودریگز
مونوز ،هرناندز ،بالنکو )4002( 0استفاده گردید .این پرسشنامه  09گویهاي داراي  6مؤلفه است .مؤلفهي کنترل داراي  5گویه،
مؤلفهي چاش داراي  3گویه و مؤلفهي تعهد داراي  3گویه است .براساس نقطه برش  25از این ابزار ،افراد داراي نمره باالتر از 25
برخوردار از سرسختی بوده و افراد داراي پایینتر از این میزان فاقد سرسختی میباشند .این ابزار براساس مقیاس لیکرت  2درجهاي

از روش همسانی درونی و ضریب آلفاي کرونباخ براي کل پرسشنامه  0/23و بري هر یک از مؤلفههاي کنترل  ،0/93چالش 0/20
و تعهد  0/92به دست آوردهاند .همچنین اکبري بلوطبنگان ،رضایی ،محمديفر ،نجفی و اکبري بلوطبنگان ( )0662پایایی درونی
این پرسشنامه را  0/92و براي مؤلفههاي چالش  ،0/20تعهد  0/95و کنترل  0/22به دست آورند .در این پژوهش نیز پایایی کل
پرسشنامه  0/96به دست آمد .پایایی هر از مؤلفههاي کنترل ،چالش و تعهد به ترتیب  0/93 ،0/25و  0/99به دست آمد.
پرسشنامه رفتارهای کاری نوآورانه :براي جمعآوري دادههاي مربوط به رفتارهاي کاري نوآورانه از پرسشنامه رفتارهاي کاري
نوآورانه کراس )4002( 4استفاده گردید .این پرسشنامه  2گویهاي داراي  4مؤلفه است .مؤلفهي تولید ایدهها داراي  2گویه و مؤلفهي
پیادهسازي ایدههاي جدید داراي  2گویه است .این ابزار براساس مقیاس لیکرت  5درجهاي از ( 0کامالً مخالفم) تا ( 5کامالً موافقم)
نمرهگذاري شده است .کراس ( )4002پایایی مؤلفهي تولید ایدهها را به روش ضریب آلفاي کرونباخ  0/92و پایایی بعد پیادهسازي
ایدهها را  0/20به دست آورد .ضرایب پایایی این پرسشنامه در پژوهش نعامی ،تقیپور و نیسی ( ،)0660به دو روش آلفاي کرونباخ
و تنصیف به ترتیب  0/24و  0/92به دست آمد .آنها همچنین براي به دست آوردن روایی همگرا ،همبستگی این پرسشنامه را با بعد
بازبودن پرسشنامهي شخصیتی نئو موردبررسی قراردادند .ضریب همبستگی نمرات پرسشنامهي رفتارهاي نوآورانه با نمرات بعد

- Moreno-Jiménez, Rodríguez-Muñoz, Hernández & Blanco
- Krause
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از ( 0مخالفم) تا ( 2کامالً موافقم) نمرهگذاري شده است .اعتبار و روایی این پرسشنامه را مورنوجیمز و همکاران ( )4002با استفاده

عظیم پور و همکار

مدل علَی تاثیر سرسختی شغلی بر اشتیاق شغلی معلمان با نقش میانجی رفتارهاي کاري نوآورانه

بازبودن پرسشنامهي نئو 0/2 ،گزارش شد که در سطح  pã0/01معنادار بود .در این پژوهش نیز ضریب آلفاي کرونباخ براي این
پرسشنامه  0/24و براي هر یک از مؤلفههاي تولید ایدهها و پیادهسازي ایدههاي جدید به ترتیب  0/95و  0/96به دست آمد.
یافتهها
این قسمت شامل یافتههاي پژوهش بر اساس شاخصهاي آمار توصیفی و تحلیلهاي استنباطی است.
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الف) یافتههای توصیفی
جدول  0شاخصهاي توصیفی ،شامل میانگین ،انحراف معیار ،کجی و کشیدگی مربوط به متغیرهاي پژوهش را نشان میدهد.
جدول  .1میانگین ،انحراف معیار ،کجی و کشیدگی متغیرهای پژوهش ()n=306

متغیرها

میانگین

انحراف معیار

کجی

کشیدگی

مؤلفههای اشتیاق

جذب

42/22

2/96

-0/04

-0/53

شغلی

نیرومندي

42/50

5/002

-0/93

-0/09

وقف

44/65

2/05

-0/45

-0/99

مؤلفههای سرسختی

کنترل

03/60

6/26

0/42

-0/92

شغلی

چالش

06/92

6/92

0/55

-0/32

تعهد

06/26

2/62

0/24

-0/26

تولید ایدهها

03

4/62

-0/40

-0/22

پیادهسازي ایدهها

03/40

4/33

0/39

-0/59

کل اشتیاق شغلی

92/23

9/05

-0/42

-0/92

کل سرسختی شغلی

59/64

3/46

0/25

-0/36

کل نوآوري

66/66

3/54

0/04

-0/35

مؤلفههای نوآوری

مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری ،دوره چهارم ،شماره سی و یکم ،اردبیهشت ماه 1318

60

مدل علَی تاثیر سرسختی شغلی بر اشتیاق شغلی معلمان با نقش میانجی رفتارهاي کاري نوآورانه

عظیم پور و همکار

همانطور که در جدول شماره  0مشاهده میشود میانگین و (انحراف معیار) نمرات جذب  42/22و ( ،)2/96نیرومندي  42/50و
( ،)5/002وقف  44/65و ( ،)2/05کنترل  03/60و ( ،)6/26چالش  06/92و ( ،)6/92تعهد  06/26و ( ،)2/62تولید ایدهها  03و
( ،)4/62پیادهسازي ایدهها  03/40و ( ،)4/33کل اشتیاق شغلی  92/23و ( ،)9/05کل سرسختی شغلی  59/64و ( )3/46و کل نوآوري
 66/66و ( )3/54است .همچنین در جدول  0نرمال بودن دادههاي پژوهش قبل از انجام آمار استنباطی با استفاده از میزان کجی و
قرار دارد؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که توزیع تک متغیري همهي متغیرها نرمال است .الزم به توضیح است که فیلد)4006( 0
مقادیر چولگی و کشیدگی بین + 4و - 4را نشانهي نرمال بودن توزیع تلقی میکند.
ب) یافتههای مربوط به آزمون مدل معادالت ساختاری پیشنهادی
بهمنظور بررسی این نکته که مدل رابطه علی تأثیر سرسختی شغلی بر اشتیاق شغلی با نقش میانجی رفتارهاي کاري نوآورانه برازنده
دادهها است ،از شیوه آماري مدل یابی معادله ساختاري استفاده شد که نتایج این شیوه آماري در ادامه آورده شده است .براین اساس،
اگر ( )X2/dfکوچکتر از سه ،شاخصهاي  CFIو  TLIبزرگتر از  0/60و شاخصهاي  GFIو  AGFIبزرگ تراز  0/65و همچنین
شاخص RMSEAکوچکتر از  0/02باشند ،نشاندهندهي برازش مناسب و مطلوب است .نمودار  2بارهاي استانداردشده این مدل
را نشان میدهد.

- Field
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کشیدگی متغیرهاي پژوهش ارائهشده است که نشان میدهد مقادیر چولگی و کشیدگی همۀ متغیرها در همه متغیرها در محدوده ± 4
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با مشاهده شاخصهاي برازش که در جدول ( )4به آنها اشارهشده است مدل مفهومی پژوهش برازش مطلوبی با مدل حاصل از
دادههاي پژوهش نداشت؛ بهطوريکه شاخص ( )X2/dfبرابر با  ،63/64شاخصهاي  CFIو  TLIبه ترتیب برابر با  0/92و ،0/93
شاخصهاي  GFIو  AGFIبه ترتیب برابر با  0/92و  0/96و شاخص  RMSEAبرابر با  0/04میباشند .لذا تصمیم به اصالح مدل
پیشنهادي پژوهش گرفته شد .اینکه مدل اولیه نتواند به برازش کافی برسد ،غیرمعمول نیست و پژوهشگران به فکر اصالح آن
میافتند (مشخص کردن مجدد) .هنگام مشخص کردن مجدد مدل ،پژوهشگران براي پاالیش مدل ممکن است ضرایب غیر معنیدار
را حذف کنند .بهعالوه پژوهشگران میتوانند بهمنظور توسعه و بهبود مدل خود ،بین عاملها و متغیرهاي نشانگر ضرایبی را که
پیشازاین نادیده گرفتهشده بودند اضافه کنند .همچنین بنتلر و چو )0629( 0و بنتلر ( ،)0622خاطرنشان کردهاند که ویژگی نا همبسته

2- Bentler & Chou
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نمودار .2مدل نظری پژوهش قبل از اصالح (مدل )1
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بودن کلیهي خطاها در یک مدل ،بهندرت با دادههاي واقعی متناسب است .بنابراین ،الحاق چنین خطاهایی در مدل ،نهتنها به اعتبار
مدل لطمهاي نخواهد زد ،بلکه بازنمایی واقعگرایانهتري را از دادههاي مشاهدهشده فراهم میکند (به نقل از بدري ،مصر آبادي،
پلنگی و فتحی.)0660 ،
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نمودار .3مدل نظری پژوهش بعد از اصالح (مدل )2
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عظیم پور و همکار

مدل علَی تاثیر سرسختی شغلی بر اشتیاق شغلی معلمان با نقش میانجی رفتارهاي کاري نوآورانه

جدول .2مقایسهی مدلهای مختلف براساس شاخصهای نیکویی برازش

تطبیقی

(CFIشاخص برازش تطبیقی)

0/92

(TLIشاخص توکر -لویس)

0/93

0/62

(PNFIشاخص برازش هنجار شدهی مقتصد)

0/90

0/96

0/50-0

(PCFIشاخص برازش تطبیقی مقتصد)

0/90

0/93

0/50-0

(RMSEAریشهی میانگین مربعات خطای برآورد)

0/04

0/03

0-0/02

(GFIشاخص نیکویی برازش)

0/92

0/62

0/65-0

(AGFIشاخص نیکویی برازش اصالحشده)

0/96

0/65

0/65-0

Chi-Square

6355/00

52/64

وابسته به حجم نمونه

Df

66

05

وابسته به حجم نمونه

X2/df

63/64

6/34

وابسته به حجم نمونه

مطلق

مدل(0مطابق با

مدل ( 4مدل

الگوي اصلی)

نهایی)
0/63

0/6-0
0/6-0

در جدول  ،4مقایسهي مدلهاي مختلف براساس شاخصهاي نیکویی برازش ارائهشده است .همانگونه که مشاهده میشود
اصالحات انجامگرفته شاخصهاي برازش را در مدل نظري نهایی پژوهش (مدل  )4نسبت به مدل نظري پیشنهادشده (مدل)0
بهبودیافتهاند؛ بهطوريکه شاخص ( )X2/dfبرابر با  ،6/34شاخصهاي  CFIو  TLIبه ترتیب برابر با  0/63و  ،0/62شاخصهاي
 GFIو  AGFIبه ترتیب برابر با  0/62و  0/65و شاخص  RMSEAبرابر با  0/03میباشند؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت مدل
ساختاري پژوهش بعد از اصالح ،برازش مطلوب را با دادههاي تجربی پژوهش دارد .بر اساس نتایج حاصل از آزمون مدل پژوهش
اثرات مستقیم ،غیرمستقیم ،کل و واریانس تبیین شده ارائهشده است.
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شاخص

عالمت اختصاري

مقتصد

دامنهي قابلقبول
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جدول  .3اثر مستقیم و غیرمستقیم و اثر کل استانداردشده

متغیر

اثرهای مستقیم

اثرهای غیرمستقیم

اثرهای کل

واریانس تبیین شده

به روی اشتیاق شغلی از
سرسختی شغلی

*0/59

*0/46

*0/90

نوآوری کاری

**0/66

-

**0/66

0/36

در جدول  ،6اثر مستقیم و غیرمستقیم و اثر کل استانداردشدهي متغیرهاي پژوهش بر یکدیگر ارائهشده است .همانگونه که مشاهده
میگردد سرسختی شغلی بر روي اشتیاق شغلی اثر مستقیمی معادل  0/59و اثري غیرمستقیم معادل  0/46را دارد .همچنین مشاهده
میشود نوآوري کاري اثري مستقیم به مقدار  0/66بر روي اشتیاق شغلی دارد .در ضمن میزان واریانس تبیین شده اشتیاق شغلی
معلمان  36درصد است .در پاسخ به چگونگی نقش میانجیگري نوآوري در رابطهي سرسختی شغلی با اشتیاق شغلی میتوان گفت
اثر غیرمستقیم سرسختی شغلی بهواسطهي نوآوري بر روي اشتیاق شغلی تأثیرگذار است .پس میتوان نتیجه گرفت نوآوري میتواند
بهعنوان نقش میانجی در رابطه بین سرسختی شغلی و اشتیاق شغلی معلمان عمل نماید.
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** در سطح  0/00معنادار است* .در سطح  0/05معنادار است.
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بحث و نتیجهگیری
آموزشوپرورش رکن اساسی جامعه انسانی است و یکی از اهداف عمده آن ،آموزشوپرورش کودکان و نوجوانان جامعه ،توسط
معلمان و مدیران است .تحقق این هدف مستلزم داشتن معلمانی باانگیزه و مشتاق در مدارس است (واندنبرگ و هابرمن0666 ،0؛ به
نقل از ري و همکاران .)4004 ،4هدف از انجام این پژوهش بررسی مدل علی تأثیر سرسختی شغلی بر اشتیاق شغلی معلمان با نقش

شغلی و اشتیاق شغلی معلمان عمل نماید؛ یعنی سرسختی شغلی با نقش میانجی نوآوري بر اشتیاق شغلی در جامعه آماري موردنظر،
تأثیر مثبت و معناداري دارد ،بنابراین نقش رفتارهاي کاري نوآورانه در سرسختی شغلی بر اشتیاق شغلی بهطور مثبتی تأثیرگذار بوده
است .اگرچه پژوهشی که رابطهي نقش سرسختی شغلی بر اشتیاق شغلی معلمان؛ با میانجیگري رفتارهاي کاري نوآورانه را
موردبررسی قرار داده باشد انجام نگرفته است ،اما نتایج بهدستآمده همسو با نتایج پژوهشهاي اس پورلوک ( ،)4002بروکس
( )4002و هیستاد و برویک ( )4000که در مطالعات خود نشان دادند سرسختی شغلی اثر مثبتی بر سالمت و عملکرد کارکنان دارد،
همسو است .عالوه بر این نتایج این پژوهش همراستا و تأییدکننده پژوهشهاي سرسختی شغلی و اشتیاق شغلی سینامون ،ویسول
و تزوک ( )4009فاستر و دیون ( ،)4002جیمنز و همکاران ( ،)4009ساکز ( ،)4003هاکنن و همکاران ( 4003و  ،)4005پارکر و
همکاران ( )4000و استرا ( )4002است .همچنین این یافته با دیدگاههاي سیهاگ و ساریکوال ( )4002و هاشمی شیخ شبانی و
همکاران ( )0660در تبیین اثر سرمایه روانشناختی بر اشتیاق شغلی مطابقت دارد ،زیرا کارکنانی که سرمایه روانشناختی باالیی دارند
بهعنوان افراد واجد سرسختی باال توصیف میشوند .این سرسختی روانشناختی ،موجب احساس عزت نفس بیشتر در افراد شده و
مقاومت آنان را در برابر فشارهاي روانی ناشی از کار وزندگی افزایش میدهد .همچنین به آنها کمک میکند تا بهطور موفق محیط

- Vandenberghe& Huberman
- Rey & et al
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میانجی رفتارهاي کاري نوآورانه بود .نتایج پژوهش نشان میدهد که نوآوري میتواند بهعنوان نقش میانجی در رابطه بین سرسختی
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کارشان را کنترل کنند و با خلق رفتارهاي نوآورانه بر آن تأثیر بگذارند .بهطور کلی یافتههاي بهدستآمده از این پژوهش نشاندهنده
این است که بین سرسختی شغلی و میانجیگري رفتارهاي نوآورانه با اشتیاق شغلی معلمان رابطه مثبت و معناداري وجود دارد .این
یافته حاکی از این است که معلمان با رفتارهاي نوآورانه باالتر ،اشتیاق شغلی بیشتري را در کار تجربه میکنند.
بررسی مدل ساختاري پژوهش بعد از اصالح نیز نشان داد مدل ارائهشده با مدل حاصل از دادهها برازش مطلوبی را دارد؛ یعنی

افزایش احساس قدرت و انرژي و همچنین عالقهمندي آنان نسبت به کار میشود .هرچقدر معلمان نسبت به شغل خود عالقه
بیشتري داشته باشند به همان نسبت بیشتر در کار درگیر شده و از زمانی که صرف آن میکنند احساس لذت میکنند تا جایی که
شغل خود را بخشی از زندگی خویش تلقی میکنند .از سوي دیگر با توجه به اینکه این شور و شوق میتواند به دانشآموزان منتقل
شود ،بنابراین دانشآموزان هرچقدر انرژي و عالقه بیشتري را از سوي معلمان خود احساس کنند به همان نسبت آنها نیز به داشتن
عالقه و صرف انرژي بیشتر براي یادگیري نیز تحریک میشوند (ملکی فراهانی و جعفري .)0666 ،لذا با توجه به اهمیت سرسختی
شغلی با رفتارهاي نوآورانه و تأثیر آن بر اشتیاق شغلی و مهمتر از آن تأثیر بر فرآیند یاددهی -یادگیري دانشآموزان و شور و اشتیاق
آنان به آموزش و همچنین نتایج حاصل از این پژوهش ،توجه به تعدیلکنندههاي شخصیتی مانند سرسختی روانشناختی در تشویق
و ایجاد روشهاي مقابلهاي مثبت در معلمان تحتفشارهاي روانی و رفتارهاي نوآورانه در آموزشهاي رسمی و غیررسمی معلمان
در سیستم آموزشوپرورش یک امر ضروري است .در کل میتوان با کمک گرفتن از این یافتهها و با اجراي طرحهاي خالقانه و
نوآورانه در محیطهاي آموزشی ،منجر به افزایش اشتیاق شغلی معلمان در محل کار شد .ازاینرو با توجه به ارتباط مؤلفههاي
سرسختی شغلی و نوآوري بر روي معلمان بهعنوان یکی از مهمترین نیروهاي انسانی جامعه و عامل موفقیت سیستم آموزشی،
برنامهریزي مسئوالن و مدیران آموزشوپرورش در این جهت و شناخت و درک عوامل مرتبط و پیشبینی کنندههاي آن مهم به نظر
میرسد.
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سرسختی شغلی با میانجیگري رفتارهاي کاري نوآورانه میتواند بر اشتیاق شغلی معلمان تأثیر بگذارد .اشتیاق معلمان در کار ،موجب
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The causal model impact Job Hardiness in predicting work engagement, with the
mediation of innovative work behaviors
Abstract
The aim of this study was to examine the causal model impact Job Hardiness in predicting work
engagement, with the mediation of innovative work behaviors. This study was conducted descriptive correlational method by using structural equation modeling. Statistical population study were included all
primary school teachers in Khoy city, that among which were selected 306 persons by using random
sampling method. Research instruments was including job Hardiness Inventory Moreno-Jiménez,
Rodríguez-Muñoz, Hernández and Blanco(2014), innovative work behaviors Inventory Krause (2004) and
Schaufeli, Marfitnez, Pinto, Salanova & Bakker (2002). Data obtained were analyzed by using structural
equation method and using Spss editing16, and AMOS editing 22 softwares. The results showed innovative
work behaviors and job hardiness Variables have Meaningful direct effect and Job hardiness variable have
meaningful indirect effect on work engagement. Also the was statistically significant the direct effect Job
hardiness on the innovative work behaviors. In addition innovative work behaviors could entered model as
a mediator in the relationship between hardiness job and work engagement teachers. Finally, the structural
model modified research a good fit had with experimental data the study. The degree of variance explained
was of teachers' work engagement by job Hardiness and innovative work behaviors 69% in total. So, the
more teachers have more Job Hardiness and innovative working behaviors in their jobs, they will have
more job hobby than their work.
Key words: Job Hardiness, work engagement, innovative working behaviors, teachers.

24

1318  اردبیهشت ماه، شماره سی و یکم، دوره چهارم،مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری

