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Abstract
Objective: This study aimed to investigat e t he
role of person-job fit on innovative work
behavior (IWB) by the mediating role of
teachers' job independence and engagement.
Method: This applied research is a descript ive
type of structural equation model correlat ion in
terms of method. The study's statistical
population consisted of primary school teachers
in Zahedan (2200 people), and 329 people were
selected through stratified random sampling
using Krejcie and M organ Table. The
Questionnaire Of Vogel & Feldman’s PersonJob Fit (2009), Innovative Work Behavior Scale
(2000), Scale of Job Independence of Pearson &
Hall (1993), and Work Engagement Scale of
Salanova and Schaufeli (2001) was used for data
collection. Using Pearson correlation statistical
methods and structural equation modeling,
research data were analyzed by SPSS 23 and
Lisrel 8.8 software. Findings: The results
indicated that the person-job fit directly has a
positive and significant effect on innovative
work behaviors. It positively and significantly
indirectly affects innovative work behaviors via
job independence and work engagement.
Conclusion: According to the findings, it is
possible to suggest that teachers should be
selected who are fit with the teaching profession,
their engagement in the teaching job to be
evident, and job independence should be
provided to the teachers to increase innovative
work behaviors.
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چکیده

 هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تناسب فرد با شغل:هدف
بر رفتارهای کاری نوآورانه با میانجیگری استتقل شتغیی و
 ایت پتتژوهش:اشتتیا شتغیی معیمتا بتود است روش
کتاربردی ا نرتر رو توصتتی ی ا نتو همستتت ی م تتد
معادالت ساختاری میباشد جامعه آماری پژوهش را معیما
 ن ر) تشکیل دادند که با اس ت ا د2200 ( ابتدایی شهر اهدا
 ن ر ا طریت نمونتهگیری329 ا جدو کرجتی و مورگا
تصادفی طسقه ای انتخاب شدند جه گتردآوری داد هتا ا
)2009 ( پرسشنامههای تناسب فرد با شغل وگتل و فیتدم
) استقل شغیی پیرسو2000 ( رفتار کاری نوآورانه جانت
)2001 () و اشتیا شتغیی ستاوواناوا و شتوفیی1993 ( و ها
است اد گردید داد های پژوهش با است اد ا رو های آماری
همستت ی پیرسو و مد معادالت ساختاری ا طری نتر
-  مورد تحییل قرار گرفتند یا فت هLisrel8.8  وspss23افزار
 یافته ها نشا داد که تناسب فرد با شغل بر رفتارهای کاری:ها
نوآورانه به طور متتقیم و ا طری استقل شغیی و اشتتیا
شغیی به طور غیر متتقیم بر رفتارهای کاری نوآورانه تتثییر
-  با توجه به یافتهها می:مثس و معناداری دارد نتیجه گیری
توا پیشنهاد داد که به منرور افزایش رفتارهای کاری ن وآورانه
در آمو و پرور در گزینش معیما افرادی انتخاب شوند
که متناسب با حرفه معیمی باشتند اشتتیا آنتا بته شتغل
معیمی نمایا باشد و مینه داشت استقل شغیی به معیما
فراهم شود
 استقل شغیی اشتیا شغیی تناسب فرد بتا:کلید واژگان

شغل رفتارهای کاری نوآورانه
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مقدمه
ح ظ بقای سا ما ها در محیط رقابتی دنیای امرو راهی جز کتب مزیت رقتابتی بترای آ هتا
باقی نمی گذارد یکی ا منابع کییدی مزی رقابتی رفتارهای نوآروانه  1اس (مر وقی و حیدری
 ) 1395یرا توانایی نوآوری به طور عمیقی در ذه بشر ریشه دواند و با کمک فناوری نمیتوا
به آسانی آ را تقیید یا با تووید نمود رفتارهای نوآورانه برای ستا ما هتایی کته در پتی بقتا و
ایربخشی هتتند یک نیا اساسی است و بتتیاری ا ستا ما هتا شتدیدا هبته دنستا رو هتا و
رویکردهای نوآورانه به منرور بهسود ایربخشی و کارآمدی و انعطتاف پتذیری متی باشتند (هتادی
شهنی  ) 1390وس و فار  ) 1989 (2رفتارهای نوآورانه را ایجاد معرفی و کاربرد هدفمند اید های
درو یک نقش کاری گرو یا سا ما میدانند که برای عمیکرد نقش گرو یتا ستا ما م یتد
اس رفتار نوآورانه به معنای ایجاد ترویج اجرا و تحق اید های خلقانته است (اختتر ستید
حتنای و ناصر  ) 2019 3عی توجه به ای رفتار به ای دویل اس که بهستود و افتزایش ایت
رفتارها میتواند نه تنها در بهر وری سا ما ها م ید باشد بیکه سسب موفقی سا ما ها در دنیای
رقابتی اس در رویکرد جدید نوآوری در سا ما های عمومی فقط بر فرایندهای داخیی متمرکز
نمی شود بیکه بر اساس مشارک ذین عا و برای جامعه صورت میگیرد (حاج عساسی ) 1399
یرا ستا ما هتای
یکی ا ای ذین عا نرا آمو شی و نهادها و سا ما های مرتسط با آ اس
آمو شی ا جمیه آمو و پرور همچو سایر سا ما ها تح تثییر جریانات اجتماعی و بتی
اومییی و در تعامل با نرا ها و عوامل یادی می باشند (طاوسی سید نرری و سودی  ) 1396ا
آ جا که نقش آمو و پرور در توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهن ی جامعه تعیی کننتد
اس و نیروی انتانی مورد نیا بخشهای مختیف توسط ای بخش تربیت متیشتود تقویت و
توسعه ای بخش یر بنای توسعه سایر بخش هاس (جوادی پور ص ایی موحد و براتی ) 1394
و وجود رفتار نوآروانه برای سا ما های آمو شی اهمیتی دو چندا دارد؛ یترا ا یتک ستو تمتا
فعاوی و گردانند اصیی ای سا ما ها را نیروی انتانی به عهد دارد و ا سوی دی ر تما افراد
در ط و ندگی خود با ای سا ما در ارتساط هتتند؛ بنتابرای یکتی ا عوامتل بتتیار مهتم در
موفقی طوالنی مدت و ایرگذاری ای سا ما ها وجود جوی مناسب برای نوآوری و ابترا ایتد -
های نوآورانه برای معیما اس ای مهم در دورا ابتدایی ا اهمی بیشتتری برختوردار است
یرا در ای دورا معیما بهتری و اصیی تری او وی دانش آمو ا هتتند و در صورت داشتت
رفتارهای نوآورانه ترغیب کنند دانش آمو ا در جه خلقی و شکوفایی استعدادها هتتتند
1. Innovative behaviors
2. West & Farr
3. Akhtar, Syed, Husnain & Naseer
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هما طور که آکین سوال  ) 2013 ( 1بیا کرد اس که عامل اساسی برای افتزایش تتوا رقابت
پذیری نوآوری و کتب مزی رقابتی توسط سا ما ها منابع انتانی اس ای منسع با دارا بود
ویژگیهایی نریر ار آفرینی  2کمیابی و دشورای تقییتد مینته را بترای بهستود قابییت هتای
سا ما ها فراهم می آورد دستیابی سا ما ها به اهداف متعاوی نیا منتد مهتارتهتا و رفتارهتای
بهینه نیروی انتانی و کارکردهای کارآمد مدیری منابع انتانی اس و تحق ای شروط متتیز
ایجاد مینه های برو رفتارهای کتاری نوآورانته است (شتاگردی آیستاغی اصت هانی و فتتاحی
 ) 1397نمودهای رفتارهای کاری نوآروانه در آمو و پرور عسارت اس ا نوآوری در رو -
های تدریس نوآوری در است اد ا رسانههای کمک آمو شتی و نتوآوری در شتیو ارتستاط بتی
معیما و دانش آمو ا نوآوری فردی معیما در محیط کتار پایته اصتیی ارتقتای عمیکترد هتر
سا ما آمو شی اس (مهرآمیز بورنگ و رستمی نژاد  ) 1396و یقیناه معیما ضرورتیتری گرو
حرفهای برای آیند همه نتلها محتوب میشوند و یکی ا شاخصهای برتر موفقی کیی یتک
می به شمار می آیند (شیرب ی سعیدی و نعمتی  ) 1397سا ما آمو و پرور که نقتش
اساسی در پیشرف جامعه دارد نیا به افرادی دارد که ا کارایی و ایربخشی ال برخوردار باشند
و ای میتر نمیشود م ر اینکه عوامت ل تثییرگتذار در ایت مینته شناستایی و تقویت شتوند و
همانطور که گ ته شد ا عوامیی که در کارایی و ایربخشی افراد نقتش دارد رفتتار نوآورانته آنهتا
اس یعنی افراد در محل کار رفتارهای کاری جدید ا خود برو دهند تا به آنها به عنوا افرادی
موف ن ریتته شود عوامل یادی در برو رفتار نوآورانه افراد نقش دارد بنابرای مطاوعه بر روی
ان یز ها و عوامل ایجاد کنند رفتارهای کاری نوآورانه آنا ا اهمی خاصی بتر ختوردار است
بررسی محق نشا می دهد که پرداخت به موضو رفتارکاری نوآورانه در آمتو و پترور و
عوامیی که باعث برو آ می تواند شود و آ هم در بی معیما ابتدایی تاکنو در ایترا انجتا
نشد اس وذا ا ای منرر پژوهش حاضر دارای اهمی و نوآوری اس
مطاوعات نشا می دهد یکی ا عوامیی که در ایجاد رفتارهای کاری نوآورانه معیما می تواند مؤیر
باشد تناسب آنا با شغل معیمی اس محققینی مانند وی وی  ) 2010 ( 3معتقد اس که ادارک
کارکنا در مورد ار و تناسب های موجود در شغل و سا ما تتهیل کنند ایجاد جوی همتو با
نوآوری میباشد (وی وی  )109 :2010مانی که شخصی با شغل خود ارتساط بر قرار میکند (تناسب
فرد – شغل  )4مثموری ها و اهداف سا مانش را همتو با منافع خود می بیند جو ایجاد شد می تواند
منجر به برو رفتارهای خلقانه گردد و با پشتیسانی و به کار گرفت آ در عمییات سا ما منجر به
1. Aking bola
2. value creation
3. Liw
4. Person-Job Fit
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برو رفتارهای نوآورانه میگردد (جیمینز  -1جیمیمنز  ) 52 :2011همچنانچه که افتار دبیر و
مودسرخا  )2015( 2در تحقی خود نشا دادند که رفتار نوآورانه کار به طور مثس با عمیکرد شغیی
کارکنا ارتساط دارد و تناسب افراد با شغل و سا ما بر رفتار نوآورانه کار تثییر مثس دارد و ای روابط
به وسییه اعتماد نوآوری تقوی میشود ووریانین رات کیندانج سندوف وومانوف  ) 2020 ( 3در
تحقیقی با عنوا نقش تناسب فرد با شغل و تناسب سا ما با فرد در توسعهی رفتار کار ی نوآورانه
کارکنا دانش ا سا راتلن ی  4در شهر مانادو اندونزی نشا دادند که رابطهی متتقیم و چشم یر ی
بی تناسب فرد و شغل و تناسب سا مانی فرد در رابطه با رفتارهای کاری نوآورانه وجتود نتدارد
موحدی کو انی و ش یع اد (  )1399بیا کرد اس که رفتار کاری نوآورانه شاغل تث ی ی ر مثست ی بر
عمیکرد شغیی کارکنا آتش نشانا شهرستا رش دارد همچنی درک شاغل نت س به تناسب
شاغل -شغل با رفتار کاری نوآورانه آتش نشانا شهرستا رش رابطه دارد نرری عیدی پور و نرر ی
و جوانا با
( )1398گ ته اس که تناسب فرد  -شغل بر رفتار کاری نوآورانه کارکنا و ارت ور
ضریب تثییر  0 /55تثییر مثستی دارد بنابرای تناسب معیما با شغل معیمی می تواند باعث ایجاد
رفتارهای نوآورانه در کلس درس و محیط مدرسه شود مضافاه اینکه آشنایی مع یما با وظا یف و
عمیکرد آمو شی خود ا قسیل نقش حرفه ای (چ ون ی و نحو پرداخت به ساماندهی محتتوای
آمو شی رو تدریس مشاور و خدم رسانی به یادگیرندگا و فعاوی های یادگیری آنتا )؛
ارتساطات ( 5شناسایی نقاط قوت و ضعف فراگیرا و تتهیل یادگیری آنا و بر قراری ارتساطات کلم ی
و غیرکلمی مناسب با آنا )؛ مدیری ارائهی دروس ( 6است اد بهینه و ا ابزارهای ارتساط ی مناسب؛
تدریس و هدای کمک به فراگیرا برای به فعیی در آورد ظرفی های نهان ی به منرور هدا ی
یادگیرندگا ) (مکوندی نادری مکوندی پاشا و احتشا اد )1399؛ شایتت ی فرهن ی  ( 7توانایی
درک و برقراری ارتساط با فراگیرا به واسطه شاخص های فرهن ی مطیوب )؛ نرارت و تضمی کی ی
تدریس ( نرارت متتمر بر فرایند یاددهی و یادگیری به منرور اتخاذ تصمیمات آمو شی ال )؛ کی ی
با خورد ( 8ارائهی با خوردهای مناسب و به موقع و پذیر دیدگا ها انتقادات و پیشنهادات به منرور
بهسود عمیکرد آمو شی)؛ تکاویف (فراهم آورد فرص های مناسب برای فراگیرا در راستا ی تقو ی
دانش و گتتر مهارتهای یادگیرندگا )؛ مدیرت کلس ( 9است اد ا تدابیر و رو های م یتد
1. Jimenez
2. Afsar, Badi & M uddassarkhan
3. Wuryaningrat, Kindangen, Sendouw & Lumanouw

4. Universitas Sam Ratulangi
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آمو شی برای ایجاد و ح ظ محیط آمو شی مطیوب) ا جمیه عوامیی هتتند که در بهسود برنامه های
آمو و پرور و رسید به مطیوبی های اساسی (چشم اندا ها رساو ها ار ها و اهداف و )
مؤیر هتتند (جع ری دامغانیا و عسد شری ی  )1396دستیابی به ای مطیوبی های اساسی در گرو
داشت تناسب با شغل معیمی اس تا معیما با حرفه معیمی تناسسی نداشته باشند نمیتوانند
هیچکدا ا رساو های محووه را به درستی انجا دهند تناسب فرد با شغل شامل تطسی مهارتها
دانش و تواناییهای مربوط به ویژگیهای خاص افراد در سطوح خرد تناسب فرد – محیط محتوب
میشود اوسته گاهی اوقات تجزیه و تحییل سطح خرد برای سا ما ها مهمتر محتوب میشود به ای
دویل که آ ها نیا مند نوآوری های متتمر در سطوح فردی کارکنا هتتند تا بتوانند مشتریا را
راضی و خشنود ن ه دارند (سووانتی اودی و وادیدو  )2018 1فرد باید در شغیی که مشغو به آ
اس احتاس همخوانی کند همخوانی بی آنچه شغل فرد ایجاب میکند و آنچه افراد برای انجا آ
شغل در اختیار دارند اشار میکند شغیی که فرد در آ کار می کند باید به هما میزا توانمندی
شغیی که در شاغل وجود دارد نیا داشته باشد و ا سم دی ر فرد باید بتواند تمامی اوزا های شغل
را با شایتت یها و توانمندیهای خود پوشش دهد نرریه تناسب فرد -شغل بر ای فرض استوار اس
که اوزا های شغیی فراوانی (مانند تنو مهارت  2هوی وظی ه  3استقل وظی ه  4دانش شتغیی 5
مهارت شغیی  6توانایی شغیی  7و د ها متغیر دی ر) وجود دارند که ا ای قابیی برخوردارند که با
ویژگی های شخصی مانند (س جنس سطح تحصیلت وضعی تثهل سابقه کار دانش مهارت و
توانایی های فردی) متناسب اس و در نتیجه با قسو سا گاری بی شخص و شتغل او رفتارهتا و
ن ر های فردی را تح تثییر قرار میدهد (طاهری گودر ی و نورو ی  ) 1398مییتر و یانتگ 8
( )2020در تحقیقی بر روی معیما آمریکا با عنوا تناسب فرد  -سا ما و ح ظ و ن هداری معیما
به ای نتیجه رسیدند که وجود تناسب معیم با سا ما به ویژ در بعد تناسب با همکارا تدریس
نقش پیش بینی کنند ای قوی برای ح ظ و ن هداری معیما اس نرری و همکارا (  ) 1398در
تحقیقی نش ا دادند که تناسب فرد  -سا ما باعث میانجیگری رابطه تناستب فترد – شتغل بتا
رفتارکاری نوآورانه کارکنا می شود با ای وجود نتایج یادی نشا داد اس که میزا تناسب فرد با
شغل در جامعه معیما متث س انه پایی اس و ای پایی بود هزینههای یادی برای ستا ما

1. Suwanti, Udin & Widodo
2. Diversity of skills
3. Duty identity
4. Task independence
5. Job knowledge
6. Job Skills
7. Job Ability
8. Miller & Youngs
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آمو و پرور دارد (فیدرم  )2009 1شاهد ای ادعا را میتوا در ان یز ی پایی معیما نرخ
باالی کم کاری مناسب نسود میزا رضای شغیی بهر وری عمیکرد یاف که آمو و پرور به
نوعی آسیب می بینند (عیتی خانی  )1392ا آنجائیکه با توجه به رقابتی بود جها امرو و نقش و
جای ا مهمی که آمو و پرور دارد و اهمی داشت رفتارهای کاری نوآورانه بخصوص برای
مقطع ابتدایی توجه به متغیر تناسب فرد با شغل می تواند مینه سا برو رفتارهای کاری نوآورانه در
مدرسه شود دارای اهمی اس
همچنی سا ما آمو و پرور اگر متیخواهتد معیمتا در کتلس درس و محتیط آمو شتی مدرسته ا
خود رفتارهای نوآروانه داشته باشند باید به آنا در مینههتای کتاری خودشتا استتقل شتغیی  2دهتد معیمتا
مهمتری عامل در کلس درس محتوب می شوند تا آنتا استتقل شتغیی نداشتته باشتند چ ونته متی تواننتد
ا خود رفتارهای نوآورانه برو دهند محدود کرد آنا به آئتی نامتههتا قتوانی و مقتررات آمو شتی امکتا بترو
هر گونه خلقی و رفتار نوآورانه را ا آنا ساقط خواهتد کترد بنتابرای یکتی دی تر ا متغیرهتایی کته متی-توانتد
به ایجاد رفتارهتای کتاری نوآروانته معیمتا کمتک کنتد استتقل شتغیی است استتقل شتغیی بته احتتاس
داشت انتخاب و کنتر بر روی کار مربتوط متیشتود نیتا کارکنتا بترای استتقل در یتک دور کتاری شتامل
ح انتخاب در کار اس (فوک  )2011 3استتقل شتغیی باعتث متیشتود تتا تصتمیمات و انتختابهتای فترد
ایربخشتر گردد رفتارها و افکار تنرتیم شتود حتل متتنیه نمایتد و بتر پایته خودآگتاهی و دانتش شخصتی ا
نقاط قوت و ضعف خود به اهداف فردی دست یابتد (چتو وهمیتر شتورگ پتاومر و وتی  )2017 4اگتر اختیتار
کافی برای کار بته معیمتا و کارکنتا داد شتود آ هتا متیتواننتد بتا استت اد کارآمتد ا سترمایه انتتانی ختود
عمکیردشا را بهسود بخشند و در کتار ختود نتوآور باشتند (پتارک و سیرستی 2012 5؛ گترو  )2018 6امترو
استقل شغیی معیما به یکی ا مهمتری جنسههای مشاغل حرفتهای معیمتی تستدیل شتد است هتر معیمتی
متتقل ا یک سو قادر است دانتش آمتو انی متتتقل تربیت کنتد و ا ستوی دی تر متیتوانتد مجتری متتتقل
سیاست هتای نرتا آمتو و پترور باشتد (واراتتارج عسداوته و استماعیل  )2015 7بته طتور کیتی معیمتا
مدارس افرادی حرفهای تیقی میشوند که باید بته آ هتا استتقل شتغیی داد شتود تتا ا ایت طریت مشتکلت
یادگیری دانش آمتو ا را حتل کننتد (پیرستو و مومتاو  )2006 8بنابرای استقل معیمتتا بتته معنتتی عد
وابتت ی آنا و ح ظ اختیار ختتتود در کتتتلس درس و تصمیمگیریهتتتای آمو شتتتی استتت در واقع چیزی
که برای یتتتک معیتتتتم بتتته عنتتتتوا استتتتقل شناخته میشود ممک اس همانند انزوا برای فردی دی تتتتر
1. Federman
2. Job independence
3. Fock
4. Chou, Wehmeyer, Shogren, Palmer & Lee
5. Park & Searcy
6. Groen
7. Varatharaj, Abdullah & Ismail
8. Pearson & Moomaw
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باشتتتد(حتتنی  .)1398کرافتتورد و بروانیتی  )2019( 1گ تته اس ت کته قدرت معیما در تصمیم گیری را بت ته
عنتوا نشتانهای ا استتقل آنهتتا دانتتتت ؛ معیمتتتا رو انتتته رابطتتتهای نزدیتتتک بتتتا دانتتتش آمتتتو ا و
واوتتدی آنهتتتا دارنتتتد بنتتتابرای بایتتتد بهتتتتری و مناسستری تصمیمات را در رابطتته بتتا نحتتو آمتتو
دانتش آمتو ا اتختاذ نماینتد شاهد ای ادعتا تحقیت قنسرپتور نصترتی بتای و اصت هانی نیتا ( )1399است کته
بیا دادند که استقل شغیی ایتری مثست و معنتیدار بتر رفتارهتای نوآورانته کارکنتا دارد و همچنتی حتتنی
یحیی اد فتتر و عیی تزاد یتتانی( )1397بی تا کردندکتته استتتقل شتتغیی ت تثییر معنتتاداری بتتر رفتارنوآورانتته دارد
نورجما مارتا اویانا کورنیاساری و کورنیاستاری  )2019( 2در تحقیقتی نشتا دادنتد کته بتی رفتتار کنشگترا و
رفتار شتغیی نوآورانته ارتستاطی وجتود دارد عتلو بتر ایت استتقل شتغیی باعتث تقویت رابطتهی بتی رفتتار
کنشگرا و رفتار کاری نوآورانه میشتوند .ا طرفتی دی تر معیمتا مشتتا احتتاس قدرتمنتدی و ارتستاط متؤیر
با کارشا دارند آ ها همچنی خود را برای بر آورد متتنووی هتای شتغیی توانمنتد متیبینتدد عتلو بتر ایت
آ ها در کارشا به دنسا چاوشهتای جدیتد متیگردنتد و هن تامی کته احتتاس کننتد کارشتا بترای متدت
یادی چاوش بر ان یز نمیباشد آ را تغییر متیدهنتد بته عستارتی افتراد مشتتا فعاالنته محتیط کتاری ختود را
تغییر میدهند و دنسا نوآوری در حیطه کتاری ختود هتتتند (نعتامی و شتناور  )1394بنتابرای یکتی دی تر ا
عوامیی که متی توانتد در ایجتاد رفتارهتای کتار نوآورانته متؤیر باشتد اشتتیا شتغیی  3معیمتا است آمتو و
پرور برای ابقای معیما دانش محور ار شمند و متتعد ختود بایتتتی بته مؤو ته مهتم و مثست اشتیا کتاری
توجهی ویژ مسذو نمایند اشتتیا کتاری یتک مؤو ته مهتم و مثست در ستلمتی معیمتا بته شتمار متی رود
(رحیمی کیور و کاظم اد  )1397اشتیا شتغیی حتاوتی ا ذهت کته نتتستاه بتادوا و نشتان ر سترمایه گتذاری
همزما انرژی های افراد بتر روی تجتارب و یتا عمیکردهتای کتاری است (کریتتتی گتار ا و ستاالقتر )2011 4
اشتیا به کار ا ای نرر اهمی دارد که کار و شغل یتک بختش فراگیتر و ایرگتذار در رفتا بته شتمار متیرود کته
نه تنها بر کی ی ندگی افراد بیکه بتر ستلم روانتی و جتتمانی آنتا تتثییر متیگتذارد(رحیمی کیتور و کتاظم
اد  )1397بتته نقتتل ا عیتتی رضتتایی شتتریف کریمیتتا پتتور ( )1397اشتتتیا شتتغیی را یتتک م هتتو روا
شناختی مثس که با میزا انرژی دوستت ی به شغل و ایربخشی در ارتستاط است تعریتف نمتود انتد کته بتا سته
مؤو تته انتترژی حرفتته ای  5ف تداکاری حرفتته ای  6و شتتی ت ی حرفتته ای  7مشتتخص متتی شتتود (تتتاجی و مهتتداد
 )1398هوانگ یوا و وی  )2019( 8در تحقیقی با عنوا تناسب فترد بتا شتغل و رفتتار نوآورانته :نقتش اشتتیا
و تعهد شغیی کارکنا شرک فناوری اطلعتات در منطقته دوتتای رود مرواریتد چتی نشتا دادنتد کته تناستب
1. Crawford & Brownlie
2. Nurjaman, Marta, Eliyana, Kurniasari & Kurniasari
3. Job Engagement
4. Chiristian, Garza & Salaughter
5. Professional Energy
6. Professional Dedication
7. Professional fascination
8. Huang, Yuan & Li
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فرد با شغل بر رفتتار نوآورانته ا طریت اشتتیا و تعهتد شتغیی تتثییر میگتذارد دی اشتیی یر و گتایز دویت
نیتی و هوتژ  )2014( 1بیا کترد است کته کته اشتتیا شتغیی بتا نتوآوری بتاالی کارکنتا ارتستاط دارد؛
حنیتف و بختاری  )2015( 2در پتژوهش ختود بدست آورد است کته اشتتیا شتغیی و رفتتار کتاری نوآورانتته
ارتستتاط مثستتتی بتتا هتتم دارنتتد؛ بنتتابرای اشتیا نوعی تمایل درونی اس که احتاس انرژی در فرد را نمایش
میدهد و فرد در متیری برای رفتار در جه ای انرژی عمل متتتتتتتیکنتتتتتتتد و ا نرر م هومی ا ای نیروها و
رفتارهای متعاقب آ ت کیک میشود؛ دویل ای امر آ اس که اشتیا آغا گر فعاوی و آفرینندة توجه و
انرژی در فعاوی کاری اس (بختیتتتتتتتتتتتاری  .)1398اشتیا سا ای حیاتی در حو آمو به شمار میآید
یرا ای موضو به دانشآمو انتقا مییابد و عامیی در ان یخت ی او برای موفقی اس ؛ اشتیا معیم به
منزوﮥ ویژگی مرتسط با کار مثس تیقی میگردد و شامل حاالت ذهنی قدرت جذب و تعهد در محیط کاری
اس (آستتتتتانه و حیتتتتدری  .)1397اشتیا معیم حاکی ا تل معیم در کار خود اس که ارتساط متتقیم
با عمیکرد و ن ر های او دارد(ها یی و وانگ .)2016 3
با توجه به راهسرد کل  8سند نقشه جامع عیمی کشور مسنی بر "تربی و توانمندسا ی سرمایه
انتانی با تثکید بر پرور انتا های متقی و کارآفری و خودباور و خل و نوآور و توانا در تووید عیم و
فناوری و نوآوری متناسب با ار های اسلمی و نیا های جامعه و ارتقای نرا مشاور و استعدادیابی و
هدای تحصییی کشور" ؛ و راهسرد میی  1و  2سند نقشه جامع عیمی کشور مسنی بر "بهسود هر
ترکیب نیروی انتانی نرا به منرور تحق برنامههای رشد و توسعه نهادهای آمو شی و پژوهشی" که
و پرور ا طری
نشا ا تثکید بر تربی نیروی انتانی خل و نوآور دارد و ای مهم در آمو
معیما دارای رفتارهای کاری نوآوارنه محق خواهد شد انجا ای پژوهش که بخش اصیی تمرکز
بر رفتارهای کاری نوآورانه معیما ابتدایی اس دارای اهمی و ضرورت اس همچنی بر اساس
وجود خلء پژوهشی مهمی که در بحث رفتارهای کاری نوآورانه در سا ما آمو و پرور و مقطع
حتاس و مهم ابتدایی وجود دارد و بررسی متغیرهایی که میتواند باعث برو آ شود ای پژوهش
دارای نوآوری اس در ای پژوهش برخی ا متغیرهای مهم ا جمیه تناسب فرد با شغل (متغیر پیش
بی ) استقل شغیی و اشتیا شغیی (متغیرهای میانجی) مورد بررسی قرار گرفته اس
فرضیه پژوهش
تناسب فرد با شغل بر رفتارهای کاری نوآورانه با میانجیگری استقل شغیی و اشتیا شغیی معیما
نقش متتقیم و غیر متتقیم دارد

1. De Spiegelaere, Van Gyes, De Witte, Niesen &Van Hootegem
2. Hanif & Bukhari
3. Han, Yin & Wang
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شکل  . 1مدل مفهومی پژوهش

روش پژوهش
پژوهش حاضر ا نرتر هتدف کتاربردی و ا نرتر نحتو گتردآوری اطلعتات توصتی ی و ا نتو
همستت ی و به طور مشخص مستنی بر مد سا ی معادالت ستاختاری در ستا 1399- 1400
بود اس جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کییه معیما مقطع ابتدایی شهر اهتدا در نرتر
گرفتهشد که تعداد کل آنها برابر با  2200ن ر میباشد بترای تعیتی حجتم نمونته ا جتدو
کرجتی و مورگا است اد شد که تعداد  329ن ر به رو نمونهگیری تصادفی طسقهای انتخاب
شدند بدی صورت که اگر مقاطع تحصییی را جز طسقات در نرر گرفته شود با توجه به اهمی
مقطع ابتدایی ای طسقه به عنوا طسقه مورد مطاوعه در نرر گرفته شد و محق با مراجعته بته
مدارس ابتدایی به صورت تصادفی اقدا به تو یع و جمعآوری پرسشنامهها کرد اس
برای گرد آوری اطلعات ا ابزار پرسشنامه است اد شتد جهت رعایت ملحرتات اخلقتی
پژوهش ضم توضیح هدف پژوهش به گرو نمونه اطمینا داد شد کته داد هتای پرسشتنامه
محرمانه تیقی شد و تنها در راستای اهتداف پتژوهش استت اد خواهتد گردیتد بتی نتا بتود
پرسشنامهها و است اد ا شمار به جای نا صورت گرف و ا جمعآوری اطلعات غیر ضروری و
غیر مرتسط خودداری گردید
1
پرسشنامه تناسب فرد با شغل  :بر ای اساس برای بررسی متغیر تناسب فرد بتا شتغل ا
پرسشنامه وگل و فیدم  ) 2009 ( 2است اد شد ای پرسشنامه برای سنجش متغیر تناسب فرد با
1. Person-Job Fit questionnaire
2. Vogel & Feldman

127

محسن قنبری و سمانه سلیمی

شغل دارای  7سوا در دو مؤو ه سا گاری ار (سؤاالت  4تا  ) 7و سا گاری اهتداف (ستواالت
1تا  ) 3و با مقیاس پنجدرجهای ویکرت امتیا بندی تنریمشد اس جه بررسی روایی ا روایی
محتوایی است اد شد بهمنرور روایی محتوایی پرسشنامه در اختیار  10ن ر ا متخصصی رشته
مدیری آمو شی در دانش ا سیتتا و بیوچتتا و دانش ا آ اد اسلمی اهدا قترار گرفت و
آنا بررسی کردند که مؤو ه و گویههای پرسشنامه واقعاه متغیر تناسب فرد با شغل را میسنجد و
با توجه به استاندارد بود ای پرسشنامه روایی محتوایی آ مورد تثیید متخصصی قرار گرف
برای سنجش پایایی ای پرسشنامه قسل ا اجرای اصیی پرسشنامه در اختیار  30ن ر ا پاست -
دهندگا قرار گرف و سیس ضریب آو ای کرونساخ آ برای پرسشنامه تناسب فرد با شغل برابر
 0/80و برای ابعاد سا گاری ار و سا گاری اهداف به ترتیتب  0/77و  0 /86بدست آمتد کته
نشا ا پایایی خییی خوب بود
پرسشنامه رفتار کاری نوآورانه  :1برای رفتتار کتاری نوآورانته ا پرسشتنامه رفتتار کتاری
نوآورانه جانت  ) 2000 ( 2است اد شد ای پرسشنامه برای سنجش متغیر رفتار کتاری نوآورانته
دارای  9سوا در سه مؤو ه تووید اید (سواالت1تا  ) 3تحقت ایتد (ستواالت  4تتا  ) 6و ارتقتاء
(سواالت  7تا  ) 9و با مقیاس پنجدرجهای ویکرت امتیا بندی تنریمشد است جهت بررستی
روایی ا روایی محتوایی است اد شد بهمنرور روایی محتوایی پرسشنامه در اختیتار  10ن تر ا
متخصصی رشته مدیری آمو شی در دانش ا سیتتتا و بیوچتتتا و دانشت ا آ اد استلمی
اهدا قرار گرف و آنا بررسی کردند که مؤو ه و گویههای پرسشنامه واقعاه متغیر رفتار کتاری
نوآورانه را می سنجد و با توجه به استاندارد بود ای پرسشنامه روایی محتوایی آ متورد تثییتد
متخصصی قرار گرف برای سنجش پایایی ای پرسشنامه قس ل ا اجرای اصتیی پرسشتنامه در
اختیار  30ن ر ا پاس دهندگا قرار گرف و سیس ضریب آو ای کرونستاخ آ بترای پرسشتنامه
رفتار کاری نوآورانه برابر  0 /85و برای ابعاد تووید اید ارتقاء اید و تحق اید به ترتیتب 0/88
 0 /86و  0 /81بدس آمد که نشا ا پایایی خییی خوب بود
پرسشنامه استقالل شغلی  :3برای سنجش استقل شغیی ا پرسشتنامه استتقل شتغیی
پیرسو و ها  :) 1993 ( 4ای پرسشنامه برای سنجش متغیر استقل شغیی دارای  18ستوا و
در دو مؤو ه استقل عمومی برای تدریس (سؤاالت 1تا  ) 10و استقل در برنامه درسی (سؤاالت
 11تا  ) 18و با مقیاس پنجدرجهای ویکرت امتیا بندی تنریمشد اس جه بررستی روایتی ا
روایی محتوایی است اد شد بهمنرور روایی محتوایی پرسشنامه در اختیار  10ن ر ا متخصصی
1. Innovative Work Behavior Questionnaire
2. Johnson
3. Job Independence Questionnaire
4. Pearson & Hall
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رشته مدیری آمو شی در دانش ا سیتتا و بیوچتتتا و دانشت ا آ اد استلمی اهتدا قترار
گرف و مورد تثیید قرار گرف و آنا بررسی کردند که مؤو ه و گویههای پرسشنامه واقعاه متغیر
استقل شغیی را می سنجد و با توجه به استاندارد بود ای پرسشنامه روایی محتوایی آ مورد
تثیید متخصصی قرار گرف برای سنجش پایایی ای پرسشنامه قسل ا اجرای اصیی پرسشنامه
در اختیار  30ن ر ا پاس دهندگا قرار گرف و سیس ضریب آو ای کرونساخ آ برای پرسشنامه
استقل شغیی برابر  0 /79و برای ابعاد استقل در تدریس و استقل در برنامه درسی به ترتیب
 0/73و  0 /70بدس آمد که نشا ا پایایی خییی خوب بود
پرسشنامه اشتیاق شغلی  :1در نهای برای متغیر اشتتیا شتغیی ا پرسشتنامه اشتتیا
شغیی ساوواناوا و شوفیی  ) 2001 (2است اد شد ای پرسشنامه برای سنجش متغیر اشتیا شغی ی
دارای  17سؤا و در سه مؤو ه نیرومندی (سؤاالت  1تا  ) 6وقتف ختود (ستؤاالت  7تتا  ) 11و
جذب (سؤاالت  12تا  ) 17و با مقیاس پنجدرجهای ویکرت امتیا بندی تنریمشد است جهت
بررسی روایی ا روایی محتوایی است اد شد بهمنرور روایی محتوایی پرسشنامه در اختیتار 10
ن ر ا متخصصی رشته متدیری آمو شتی در دانشت ا سیتتتا و بیوچتتتا و دانشت ا آ اد
اسلمی اهدا قرار گرف و آنا بررسی کردند که مؤو ه و گویههتای پرسشتنامه واقعتاه متغیتر
اشتیا شغیی را می سنجد و با توجه به استاندارد بود ای پرسشنامه روایی محتوایی آ متورد
تثیید متخصصی قرار گرف برای سنجش پایایی ای پرسشنامه قسل ا اجرای اصیی پرسشنامه
در اختیار  30ن ر ا پاس دهندگا قرار گرف و سیس ضریب آو ای کرونساخ آ برای پرسشنامه
اشتیا شغیی برابر 0/86و برای ابعاد نیرومندی وقف خود و جذب به ترتیب 0 / 84 0/83 0 /82
و  0/81بدس آمد که نشا ا پایایی خییی خوب بود در نهای برای تجزیه و تحییل داد ها ا
نر افزار  SPSS 23و  Lisrel 8.8برای پاسخ ویی به فرضتیات ا آ متو هتای ضتریب همستتت ی
پیرسو و مد معادالت ساختاری است اد شد
یافتههای تحقیق
در ابتدا در جدو  1اطلعات جمعی شناختی مشارک کنندگا پژوهش آورد شد اس

1. Job engagement Questionnaire
2. Salvanava & Shofli
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جدول :1توزیع فراوانی مشارکت کنندگان بر اساس جنسیت ،سن ،تحصیالت و سابقه خدمت
فراوانی

درصد

132

40/1

197

59/9

 20تا  30سا

110

33/4

 31تا  40سا
 41تا  50سا

116
63

35/3
19/1

 51سا به باال

40

12/2

دیییم

4

1/2

فو دیییم

25

7/6

کارشناسی

191

58/1

کارشناسی ارشد
دکترا

87
22

26 /4
6/7

63

19/1

 6تا  10سا

60

18/2

 11تا  15سا

63

19/1

 16تا  20سا

57

17/3

باالتر ا  20سا

86

26 /1

مرد

جنتی

س

تحصیلت

 2تا  5سا
سابقه خدم

در جدو  1نتایج تو یع فراوانی نشا می دهد که بیشتری فراوانی مربوط به نا بیشتری
فراوانی مربوط به تو یع سنی  31تا  40سا بیشتری فراوانی مربوط به افتراد دارای تحصتیلت
کارشناسی و بیشتری فراوانی مربوط به افراد دارای سابقه کار باالتر ا  20سا می باشتد جهت
بررسی فرضیههای پژوهش ا رویکرد مد معادالت ساختاری است اد گردید برآوردهای مربوط
به شاخصهای ار یابی کیی مد معادوات ساختاری و پارامترهای اصیی ای مد (ایر متتقیم و
غیرمتتقیم بی متغیرهای پژوهش ) در شکل  2و  3و جداو 2و  3آورد شد اس
جدول  :2ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
شماره
1
2
3
4

متغیر
تناسب فرد با
شغل
رفتار کاری
نوآورانه
استقل شغیی
اشتیا شغیی

تناسب فرد با

رفتار کاری

استقالل

اشتیاق

شغل

نوآورانه

شغلی

شغلی

1
**0/431

1

**0/493
**0/412

**0/377
**0/332

1
**0/389

1

≥ 0/01 **p
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با توجه به جدو  2بی تناسب فرد با شغل و رفتار کاری نوآورانه و تناسب فرد با شتغل و
استقل شغیی و تناسب فرد با شغل و اشتیا شغیی و استقل شغیی و رفتتار کتاری نوآورانته
اشتیا شغیی و رفتار کاری نوآورانه در سطح  0 /01رابطه مثس و معنیدار وجود دارد
در بررسی مد پژوهش ابتدا شاخصهای برا مد محاسسه گردید مقادیر شتاخصهتای
برا ندگی مد در جدو  3قابل مشاهد اس همانطور که ملحره میگردد متد پتژوهش ا
برا مناسسی برخوردار بود اس
جدول  :3شاخص های نکویی برازش
شاخص تناسب

کای دو /درجه آزادی

RMSEA

GFI

AGFI

CFI

NFI

IFI

مقدار به دس آمد

4/87

0/079

0/92

0/95

0/96

0/95

0/96

با توجه به مقادیر شاخصها در جدو  3شاخص  Ӽ2 /dfهر چه ا مقدار  5کتوچکتر باشتد
بهتری اس مق دار به دس آمد  4/87که مقداری کتوچکتر ا  5باشتد بنتابرای
دارای برا
قابل قسو اس شاخص  :RMSEAبا توجه به اینکه مقدار به دس آمتد  0/079متی باشتد ا
برا قابل قسووی برخوردار اس شاخص  :GFIبا توجه به اینکه مقدار به دس آمتد برابتر بتا
 0/92اس بنابرای قابل قسو و مناسب اس شاخص  IFIیا شاخص برا ندگی فزایند  :با توجه
به اینکه مقدار به دس آمد برابر با  0 /96اس که چو بیشتر ا  0 /9می باشد قابل قسو و
مناسب اس شاخص  CFIیا شاخص برا تطسیقی :یا توجه به اینکه مقدار به دس آمد برابر
با  0 /96اس که بزرگتر ا  0/9می باشد بنابرای قابل قسو و مناسب اس شاخص  : NFIبتا
توجه به اینکه مقدار به دس آمد برابر با  0/96می باشد بنابرای قابل قسو و مناستب است
شاخص  :AGFIبا توجه به اینکه مقدار به دس آمد برابر با  0/95و بزرگتر ا  0 /9متی باشتد
قابل قسو و مناسب اس
در ادام ه برای بررسی فرضیه پژوهش ا مد معادالت ساختاری است اد شد نتایج بهدست
آمد در شکل  2و  3جدو  4آورد شد اس
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شکل: 2مقادیر ضر ایب مسیر استاند ارد ﺣاصل از الگویابی معادﻻت ساختار

شکل  :3مقادیر معنیدار ﺣاصل از الگویابی معادﻻت ساختار
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جدول  : 4نتایج معادﻻت ساختاری نقش مستقیم و غ یرمستقیم روابط بین متغیرها

اجزای فرضیه پژوهش
نقش متتقیم تناسب فرد با شغل بتر رفتارهتای
کاری نوآورانه
نقش متتقیم استقل شغیی بر رفتارهای کتاری
نوآورانه
نقش مت تقیم اشتیا شغیی بر رفتارهتای کتاری
نوآورانه
نقش غیر متتقیم تناسب فرد با شغل بر رفتارهای
کاری نوآورانه ا طری استقل شغیی
نقش غیر متتقیم تناسب فرد با شغل بر رفتارهای
کاری نوآورانه ا طری اشتیا شغیی

اثر

اثر

غیرمستقیم

کل

0/47

-

0/47

5/26

0/42

-

0/42

3/87

0/63

-

0/63

5/53

-

0/28

0/70

14/02

-

0/27

0/87

16 /51

اثرمستقیم

t

براساس نتایج بدس آمد ا شکل  2و  3و جدو  4تناسب فرد با شغل بر رفتارهای کاری
نوآورانه نقش متتقیم (  ) 0 /47و معنتی داری ( ) t=5 /26دارد؛ همچنی نتایج حاکی ا آ بود که
استقل شغیی نقش متتقیم (  ) 0/42و معنی داری (  ) t=3/87بتر رفتارهای کاری نوآورانه دارد و
اشتیا شغیی بر رفتارهای کاری نوآورانه نقش متتقیم ( ) 0/63و معنی داری (  ) t= 5/53داشت
همچنی نتایج جدو نشا میدهد تناسب فرد با شغل به واستطه استتقل شتغیی و اشتتیا
شغیی بر رفتارهای کاری نوآورانه نقش غیر متتقیم دارد استقل شغیی و اشتیا شتغیی دارای
نقش میانجی بی تناسب فرد با شغل و رفتارهای کاری نوآورانته اس در واقع تناستب فترد بتا
شغل هتم نقش متتقیم (  ) 0/47و هتم نقش غیرمتتتقیم بتهواستطه استقل شغیی و اشتتیا
شغیی بر رفتارهای کاری نوآورانه ( ) 0/27( ) 0/28دارد بنابرای فرضیه پژوهش تائید میشود
بحث و نتیجه گیری
ای پژوهش با هدف بررسی نقش تناسب فرد ب ا شغل بر رفتارهای کاری نوآورانه با میانجیگتری
استقل و اشتیا شغیی معیما مقطع ابتدایی شهر اهدا انجا گرف هما گونته کته نتتایج
حاصل ا تحییل بخشی ا یافتهها نشا داد تناسب فرد با شغل بتر رفتارهای کاری نوآورانه نقش
متتقیمی دارد ( ) t=5 /26اگر معیما متناسب با حرفه معیمی انتخاب و استخدا شتوند بیشتتر
میتوانند رفتارهای نوآورانه ا خودشا نشا دهند پژوهشهای دی تری هتم مؤیتد ایت یافتته
هتتند ووریانین رات و همکارا (  ) 2020گ تهاند که تناسب فرد با شغل باعث بترو رفتارهتای
کاری نوآورانه میشود؛ موحدی کو انی و ش یع اد (  ) 1399بیا کترد انتد کته درک شتاغل
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نتس به تناسب شاغل -شغل با رفتار کاری نوآورانه آتش نشانا رابطه دارد؛ نرتری و همکتارا
(  ) 1398در پژوهش خود بدس آورد اند که تناسب فرد  -سا ما بر رفتارکتاری نوآورانته تتثییر
مثستی دارد رمضانی (  ) 1397گ ته اس که رابطه بی ادراک کارکنا ا تناسب فرد سا ما بتا
رفتارکاری نوآوری معنی دار اس بنابرای یافتههای چنتد پتژوهش قسیتی بتا یافتته حاصتل ا
پژوهش حاضر همتو اس در تسیی ای یافته میتوا گ کته معیمتانی کتته مهتتارتهتتا و
توانتاییهتای آ هتا بتا شتغل آنتا هماهنتگتتر استت و نیتتز و یژگیهای شخصیتی مشابه و
ار های محوری یکتتانی بتا سا ما دارند رفتار نوآورانه بیشتری ا خود برو میدهنتد
در ارتساط با یافته دی ر ای پژوهش مسنی بر نقش متتقیم استقل شغیی بر رفتارهای کاری
نوآورانه معیما نقش متتقیم دارد (  ) t=3 /87وقتی معیمتا در کتلس درس ختود استتقل و
آ ادی عمل داشته باشند و محدود به بخشنامهها و آئی نامهها نساشند قو خلقیت و نتوآوری
حرفه آنا فعا خواهد شد داشت استقل شغیی دس معیما را با میگذارد که بنا به میزا
درک و تتیط دانش آمو ا به درس تدریس خود را بهتر برنامه ریزی کنند محققا دی ری هم
ای ادعا را در پژوهش خودشا تثیید کرد اند ا جمیه قنسرپور نصرتی و همکارا (  ) 1399مسنی
بر اینکه استقل در برنامهریزی شغیی ایری مثس و معنیدار بر رفتارهای نوآورانه کارکنا دارد؛
حتنی و همکارا (  ) 1397مسنی بر اینکه استقل شغیی تثییر معناداری بتر رفتارنوآورانته دارد؛
نورجما و همکارا (  ) 2019مسنی بر اینکه استقل شغیی باعث تقویت رابطتهی بتی رفتتار
کنشگرا و رفتار کاری نوآورانه میشوند؛ همتو می باشد بر اساس ای یافته پژوهش میتوا بیا
کرد که اگر به معیما در حیطه شغییشا استقل داد شود آ ها احتتاس قابییت اعتمتاد و
ار شمندی خواهند کرد و ای خودمختاری به آنا اجا می دهد که در شغیشا به توویتد ایتد
دستت یابنتتد استقل شغیی مایه شکلگیری انعطافپذیری و خلقی اس که برای انطسا با
محیطهای در حا تغییر مانند آمو و پرور ضروری اس
دربار بخش دی ر یافته ای پژوهش نقش متتقیم اشتیا شغیی بتر رفتارهای کاری نوآورانه
متتقیم و معنیدار بدس آمد (  ) t= 5 /53محققا دی ری هم ای یافته پژوهش را تثیید کرد -
اند افرادی مانند هوانگ یوا و وی (  ) 2019گ ته اس که تناسب فرد با شغل بارفتار نوآورانته
رابطه مثستی دارد؛ ؛ دی اشیی یر و همکارا (  ) 2014مسنی بر اینکه اشتتیا شتغیی بتا نتوآوری
باالی کارکنا ارتساط دارد؛ حنیف و بخاری (  ) 2015مسنی بر اینکه اشتیا شغیی و رفتار کاری
نوآورانه ارتساط مثستی با هم دارند؛ همتو می باشد در تسیی ای یافته میتوا گ هتر چقتدر
معیما نتس به شغل خود علقه بیشتری داشته باشند به هما نتس بیشتتر در کتار درگیتر
شد و ا مانی که صرف آ میکنند احتاس وذت می کنند تا جایی که شغل خود را بخشی ا
ندگی خویش تیقی میکنند و بتا ایت روحیته متیتواننتد در استت اد ا رو تتدریس رو
ار شیابی ا دانش آمو ا و در نو تمری داد به دانش آمو ا نوآوری بیشتری داشته باشند ا
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سوی دی ر با توجه به اینکه شور و شو میتواند به دانش آمو ا منتقل شتود بنتابرای دانتش
آمو ا هر چقدر انرژی و علقه بیشتری را ا سوی معیما خود احتاس کنند به همتا نتتس
آ ها نیز به داشت علقه و صرف انرژی بیشتر برای یادگیری تحریک میشوند
در مینه بخش دی ر یافته پژوهش مسنی بر نقش غیر متتتقیم تناستب فترد بتا شتغل بتر
رفتارهای کاری نوآورانه ا طری استقل شغیی نتایج نشا داد که تناسب فرد با شغل ا طری
استقل شغیی بر رفتارهای کاری نوآورانه نقش غیر متتقیم دارد (  ) 0 /28بدی معنا که وقتتی
معیم متناس ب با شغل انتخاب شد باشد و میتواند در کار خود رفتارهای نوآورانه داشته باشد
و همچنی اگر در کار خود استقل داشته باشد هم با میتواند رفتارهای نوآورانه ا خود برو
دهد مطاوعات نشا داد اس که هیچ پژوهشی همزما رابطه ای سه متغیتر را متورد بررستی
قرار نداد اس وذا مقایته ای یافته پژوهش با یافتههای دی را ا طری پژوهشهایی که بته
بررسی رابطه دو به دوی ای متغیرها پرداختهاند خواهد بود تحقیقات موحدی کتو انی و شت یع
اد (  ) 1399مسنی بر اینکه درک شاغل نتس به تناسب شاغل -شغل با رفتار کتاری نوآورانته
آتش نشانا رابطه دارد؛ نرری و همکارا (  ) 1398مسنی بر اینکه تناسب فرد  -سا ما بر رفتتار
کاری نوآورانه تثییر مثستی دارد؛ رمضانی (  ) 1397مسنتی بتر اینکته رابطته بتی ادراک کارکنتا
ا تناسب فرد با سا ما و رفتارکاری نوآوری معنی دار اس ؛ شیری دهقتانی ستیطانی نثتاری و
فارسی اد (  ) 1395مسنی بر اینکه ادراکات فرد در مورد تناسب با شغل و تناستب بتا ستا ما
بهواسطه نقش میانجی اعتماد نوآوری بر رفتار نوآورانه کارکنتا تتثییر مثست و معنتاداری دارد؛
همتو میباشد در تسیی ای یافته میتوا گ که تناستب میا ار های شخصتی معیما و
شتغل آنتا بتا ار هتا سا ما اهمی عمیی تحقی بر روی رفتتار کتاری نوآورانته و م اهیم
مربوط بته آ را یابت کترد انتد ا همتی رو متدیرا آمو و پرور میتوانند با گزینش و
ن هداری معیمانی که ار های آنا تناستب بیشتتری بتا فرهنتگ و ار هتای سا مانی دارند
رفتار کاری خلقانه در سا ما را پرور دهند هرچند مدیرا باید ایت حقیقت را بتته یتتاد
داشتته باشتند کته ا نتخاب معیمتا تنها بر پایه تناسب آ ها با سا ما رفتار کاری نوآورانه را
تضمی نمیکنتتتد متتتدیرا بایتتتد مشتتتاغل را متناستتتب بادانش مهارتها تواناییهتتتا و
ویژگتیهتای شخصتیتی افتراد طراحی نمایند بدی منرور مدیرا میز هتتند تا میا نیا ها ی
معیما منابع سا ما اوزامات شغیی و باالخر توانتایی افتتراد تعاد و توا ایجاد نمایند کته
نیا مند توجه به استقل شغیی اس بنتابرای معیمتانی که در ایجاد و خی نوآوری در کتلس
درس استقل دارند ا ایجاد و به کتارگیری اید های جدید در مدارس نمیهراسند و ایتد هت ا ی
ختویش را بدو ترس ا تمتخر با همکارا و مدیرا خویش در میا میگذارند همچنی ایت
یافته گویای آ اس که فقط متن اسب بود معیم با شغیش نمیتواند باعتث ایجتاد رفتارکتاری
نوآورانه شود بیکه داشت استقل شغیی هم میتواند در تحق رفتار نوآورانه نقش داشته باشد
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در آخر در خصوص یافته پژوهش مسنی بر نقتش غیتر متتتقیم تناستب فترد بتا شتغل بتر
رفتارهای کاری نوآورانه ا طری اشتیا شغیی نتایج نشا داد که تناسب فرد با شغل ا طری
اشتیا شغیی بر رفتارهای کاری نوآورانه نقش غیر متتقیم دارد (  ) 0/27در ای مورد هم تابحا
پژوهشی که رابطه همزما ای سه متغیر را مورد مطاوعه قرار داد باشد وجود نتدارد است وتذا
مقایته ای یافته پژوهش با یافتههای دی را ا طری پژوهشهایی که به بررسی رابطه دو بته
دوی ای متغیرها پرداختهاند خواهد بود ای نتایج تا حدودی با نتایج تحقیقات طتاهروو فضتل
اد صنوبر و فاریابی ( ) 1396مسنی بر اینکه بی تناسب شخص -شغل با اشتیا شتغیی رابطتﮥ
مثس و معنادار وجود دارد؛ هوانگ و همکارا (  ) 2019مسنی بر اینکه تناسب فرد با شغل بر رفتار
نوآورانه ا طری اشتیا و تعهد شغیی تثییر میگذارد؛ همتو می باشد در تسیی ای یافته متی -
تتتوا گ ت کتته اگت تر جوست تا مانی مشت تو نت توآوری باشت تد رفتارهایی همچو یتتتادگیری
اشتتراکگتذاری اطلعتات بیتا آ ادانه اید ها و ارتقای آ ها و سطوح باالی انعطاف پتذیری در
سا ما ترویج میگردد در ای جوسا مانی معیما انترار دارنت د که در ا ای ایتد هتای خلقانته
و نوآورانته ختود پتادا هتایی در یاف نمایند انترار سا ما نیز تتهیم ریتک میتا اعضتتا و
سا ما اس در کنار ای عوامل به جو بیرونی سا ما (محیط پیرامو ) نیز باید ن ا ویژ ای
نمود در محیطهای متغیتتتر ارائتتته کرد چنی رفتارهایی شانس سا ما را برای به دستتت
آورد مزی رقابتی افزایش میدهتد همچنی ای یافته گویای آ اس که فقط متناسب بود
معیم با شغیش نمیتواند باعث ایجاد رفتارکاری نوآورانه شود بیکه داشت اشتیا شغیی هم می -
تواند در تحق رفتار نوآورانه نقش داشته باشد
محدود بود دامنه تحقی به معیما ابتدایی شهر اهدا و محدود بود ابزار پتژوهش بته
پرسشنامه بایتتی در تعمیم نتایج ای پژوهش به معیما ابتدایی سایر شهرها جوانب احتیاط را
رعای کرد بنابرای پیشنهاد می گردد در انتخاب و گتزینش معیمتا صتلحی هتای فتردی و
علقمندی آنا در نرر گرفته شود و افراد متناسب با شغل معیمی انتخاب و استخدا شوند چرا
که وقتی معیما متناسب با شغل خود انتخاب شوند بهتر میتوانند در محیط کار و کلس درس
ا خود رفتارهای نوآورا نه برو دهند همچنی پیشنهاد میشود در مدارس تل شود بته ایتد -
های معیما در محیط آمو شی ا طری نررسنجی های دور ایتی و متنرم بترای بهستود انجتا
وظایف محووه توجه شود تل شود در محیط آمو شی معیما در شیو تدریس خود ا طریت
مشارک در تصمیمگیریه ای آمو شی آ اد باشند که منجر به برو نتوآوری متیگتردد متدیرا
آمو و پرور تل کنند که اهداف بیند مدت و کوتا مدت آمو شی بتا اهتداف معیمتا ا
طری مشارک در تصمیمگیریها تناسب داشته باشد تل شود در محتیط آمو شتی بتا اجترا
کرد طرحهای خلقانه و نوآورانه و ایجاد جو مشو نوآوری منجر به افتزایش اشتتیا معیمتا
گردد تل شود در هن ا حضور در محیط آمو شی ا اید های معیما ا بعد نیروی کاری و ا
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بعد عاط ی در جه بهسود بار عاط ی دانش آمو ا در جه ارتقای اهداف آمو شی توجه شتود
به محققا دی ر پیشنهاد میشود ای پژوهش را در بی معیما مقطع متوسطه او و دو انجا
دهند و همچنی می توانند وضعی تناسب فرد با شغل رفتارهای کاری نوآروانه استقل شغیی
و اشتیا شغیی معیما را در هر سه مقطع مورد بررسی قرار دهند
منابع
آستانه فرنا و حیدری مرضیه (  ) 1397بررسی رابطه اشتیا ک اری و عمیکرد شغیی معیمتا
اووتتی همتتایش میتتی متتدیری بتتا تثکیتتد بتتر حمایتت ا کتتاال و ختتدمات ایرانتتی
آباد https://civilica.com/doc/906169
بختیاری ویل (  ) 1398نقش ان یز در آمو و یادگیری دومی کن رانس میی رویکردهتای
نوی در آمو و پژوهش محمودآباد
تاجی هاو ه و مهداد عیی (  ) 1398پیش بینی ادراک خودکارآمدی و اشتیا شغیی ا طریت
تعاوی یابی شغیی و ادراک حمای سا مانی فصینامه مشاور شتغیی و ستا مانی :) 39 ( 11
112-89
جع ری سکینه دامغانیا حتی و عسد شری ی فاطمه ( ) 1396رابطه ساختاری نقش گرو -
های آمو شی با کی ی عمیکرد معیما مطاوعات آمو و یادگیری 58- 37 :) 2 ( 9
جوادی پور محمد ص ایی موحد سعید و براتی عییرضا (  ) 1394بررسی تثییر رو مربی ری
بر توانمندسا ی روانشناختی معیما آمو و توسعه منابع انتانی 1- 23 :) 6( 2
حاجی عساسی حمز (  ) 1399معرفی ت کر طراحی در سیاست ذاری :سیاست هتای ایترا در
مقابیه با کرونا سیاس نامه عیم و فناوری 83- 98 :) 2( 10
حتنی عسداومطیب (  ) 1399بررسی تثییر خودکارآمتدی بتر رفتارنوآورانته بتا نقتش تعتدیی ر
استقل شغیی نختتی همایش میی رویکردهای نوی مدیری در مطاوعات میا رشته ای
دانش ا گنسد کاووس
حتنی عسداومطیب یحیی اد فر محمود و عییزاد یانی محت (  ) 1397بررسی تثییر منابع
شغیی بر رفتار نوآورانه با میانجیگری خودکارآمدی پایا نامه کارشناسی ارشد رشته عیو
تربیتی دانشکد عیو تربیتی و روانشناسی دانش ا ما ندرا
رحیمی کیور حتی و کاظم اد رضا (  ) 1397بررستی رابطته اشتتیا شتغیی و بهزیتتتی
روانشناختی با فرسودگی شغیی معیما مجیه روانشناسی مدرسه 80- 69 :) 4( 7
رمضانی معصومه (  )1397تسیی عمیکرد شغیی کارکنا با تثکید بر تناسب شغیی و سا مانی و
رفتار نوآورانه کارکنا (مورد مطاوعه:کارکنا ادار امور ماویاتی استا گتیل ) پایتا نامته
کارشناسی ارشد دانش ا آ اد اسلمی واحد رش
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شیرب ی ناصر سعیدی فرهاد و نعمتی سمیه (  ) 1397غیرحرفه ای گرایی معیما  :تجارب
تدریس خارج ا تخصص اندیشه های نوی تربیتی 139- 166 :) 2( 14
شی ری اردشیر دهقانی سیطانی مهدی نثاری طاهر و فارسی اد و حتی (  ) 1395نقش
اعتماد به نوآوری در ارتساط تناستب فترد بتا شتغل و ستا ما بتا رفتتار کتاری نوآورانته در
شرک های دانش بنیا (مورد مطاوعه :پارک عیم و فناوری دانش ا تهرا ) مدیری توستعه
فناوری 43-76 :) 1 ( 4
طاوسی بهنا سید نرری نیر و سودی حورا ( ) 1396ارائته متد ادراکتی سیاستت ذاری در
آمو و پرور ایرا رهیاف 131- 113 :) 65 ( 27
طاهروو یریا فضل اد عییرضا صنوبر ناصر و فاریابی محمد ( ) 1396تثییر تناسب شخص -
شغل بر تمایل به ترک خدم و بهسود کی ی شغیی با تثکید بتر نقتش دوستتت ی شتغیی:
شواهدی ا صنع کارگزاری مجیه عیمی مدیری فرهنگ سا مانی269- 249 :) 2( 15 ،
طاهری گودر ی حج و نورو ی ندا (  ) 1398تثییر انطاب پذیری متتیر شتغیی بتر ستکو
دگی در متیر پیشرف شغیی :با تسیی نقش میانجی تناسب فرد  -شغل و تناستب فترد –
سا ما فرایند مدیری توسعه 3- 25 :) 3 ( 32
عیتی خانی احمد (  ) 1392تسیی نقش منابع شغیی و منابع شخصی در تعیت ختاطر کتاری
کارکنا مدیری دووتی 96- 73 :) 2 ( 5
غ وریا شاگردی امیر آیساغی اص هانی سعید و فتاحی محمتد (  ) 1397بهستود رفتارهتای
کاری نواروانه کارکنا با بهر گیری ا انعطاف پذیری منابع انتانی و سترمایه روانشتناختی
سا ما فصینامه مدیری نوآوری در سا ما های دفاعی 78- 51 :) 2( 1
قنسرپور نصرتی امیر بای ناصر و اص هانی نیا اکر (  ) 1399تسیی نقش استتقل شتغیی و
پیچیدگی وظایف در رفتارهای خلقانه کارکنا ادارات ور و جوانا استا گیتتا نشریه
مدیری ور شی 368- 349 : ) 2( 12
مر وقی ,رحم اوه و حیدری اوها (  ) 1395نقش انتجا سا مانی در تسیی رابطه بی تعدی
نرارتی و برو رفتار نوآورانه در کارکنا دانش ا عیتو پزشتکی شتیرا متدیری اطلعتات
سلم 286- 291 :) 4( 13
مکوندی عسداهلل نادری فرح مکوندی بهنا پاشا رضا و احتشا اد پروی (  ) 1399ت ث ی ی ر
خو بینی عیمی و رفتار شهروندی ت سا مانی با میانجی گری تعهد ستا مانی بتر ان یتز
شغیی معیما مقطع متوسطه شهرستا رامهرمز عیو اجتماعی 24- 44 :) 2( 14
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 ) تسیی عمیکرد شغیی آتش نشانا شهر1399 ( موحدی کو انی حسیب و ش یع اد مرتضی
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نوآورانه معیما بر اساس باورهای غیر منطقی و ت کر سیتتمی آنتا ابتکتار و خلقیت در
195-216 : ) 3 ( 7 عیو انتانی
 شغل بتر رفتتار-  ) تثییر تناسب فرد1398 ( نرری سمیه عیدی پور کامرا و نرری شهرا
 ستا ما در کارکنتا و ارت ور و جوانتا- کاری نوآورانه با نقش میانجی تناستب فترد
108- 101 : ) 2 ( 8  پژوهشی پژوهش های کاربردی در مدیری ور شی- فصینامه عیمی
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نوآورانه و رهسری تحووی در پیش بینی دگرگو سا ی شغیی پژوهش های مدیری عمومی
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