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 چكيده

گري رفتارهاي كاري ختي شغلي در پيش بيني عملكرد شغلي معلمان؛ با ميانجينقش سرسحاضر بررسي  هدف پژوهش
ي آماري جامعه. معادالت ساختاري انجام شد يابي مدل آزمون با همبستگي و -توصيفياين پژوهش با روش . نوآورانه بود

نفـر بـا اسـتفاده از روش     306هـا   دادنـد كـه از بـين آن    ي معلمان مقطع ابتدايي شهرستان خـوي تشـكيل مـي   پژوهش را كليه
شـغلي مورنـوجيمز، رودريگـز     سرسـختي  پرسشـنامه  ابزارهاي پـژوهش شـامل  . شدند اي تصادفي انتخاب گيري خوشه نمونه

عملكــرد شــغلي  و پرسشــنامه) 2004(نوآورانــه كــراس كــاري پرسشــنامه رفتارهــاي ،)2014(مونــوز، هرنانــدز، بالنكــو 
 16ويـرايش   Spssهاي  افزار استفاده از روش معادالت ساختاري و با استفاده از نرم هاي حاصل با داده. بود) 1990(پاترسون

شـغلي اثـر مسـتقيم     نـوآوري و سرسـختي  رفتارهـاي كـاري   متغيرهاي نتايج نشان داد . تحليل شدند 22ويرايش  AMOSو 
شغلي بـر   نين اثر مستقيم سرسختيهمچ. معنادار و متغير سرسختي شغلي اثر غير مستقيم معنادار بر روي عملكرد شغلي دارند

شغلي توانست به عنوان نقـش   رفتارهاي كاري نوآورانهبه عالوه . ز لحاظ آماري معنادار بودا رفتارهاي كاري نوآورانهروي 
مدل سـاختاري پـژوهش بعـد از    در نهايت نيز . لكرد شغلي معلمان وارد مدل شودمميانجي در رابطه بين سرسختي شغلي و ع

  .شتهاي تجربي پژوهش دا زش مطلوب را با دادهاصالح، برا
 .سرسختي شغلي، عملكرد شغلي، رفتارهاي كاري نوآورانه، معلمان :واژگان كليدي

  
  مقدمه

امروزه اهميت و نقش سرنوشت ساز شغل در ابعاد گوناگون زندگي اساسي آشكار است، زيرا شغل عالوه بر تأمين 
مت جسمي و رواني فرد دارد و زمينه ساز ارضاي بسياري از نيازهاي غيرمادي او هاي زندگي، ارتباط مستقيمي با سالهزينه
كار فقط يك روش زندگي آبرومندانه نيست، بلكه عنصر مهم پايگاه اجتماعي و سرچشمه معنا در زندگي . باشدنيز مي

رزشمندي، كارآمدي و هاي شغل و شاغل و احساس ابديهي است نقش سازنده شغل منوط به تناسب ويژگي. افراد است
اش در انجام امور محوله شغلي عبارت از احساس فرد از ميزان كارايي و توانايي موفقيتدر واقع . توانمندي شاغل است

هاي جديد آوريبا گذشت زمان، برخي از كشورها، سالطين فن). 20: 1392زاده، ناظم و احمدي، سينا، كريم(باشد مي
ر سراسر جهان نيز همگام با اين صعود فناوري، توجه اصلي و انديشة سياسي خود كه همانا گرديدند، ولي انديشمندان د

                                                       
                                           )نويسنده مسئول(  دانشجوي دكتري برنامه ريزي درسي دانشگاه تبريز.  1
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اند، ولي سرعت رو به رشد گرچه اين انديشمندان فعاليت خود را آغاز نموده. بود را فراموش ننمودند "انسان و سالمت آن"
-ئلة سالمت انسان و توجه آن بطور روز افزون كمزندگي ماشيني سبب شد تا عالوه بر عقب افتادن آنان در اين رقابت، مس

رنگ شود، دليل ما بر اين ادعا، آمار روبه رشد استفاده از داروهاي آرام بخش و درصد باالي افرادي است كه تحت 
  ).20: 1392؛ به نقل از سينا و همكاران، 2004، 1تساي(باشند فشارهاي عصبي واقع مي

پيشرفت يك كشور در اولين مرحله به نظام . ورش بر كسي پوشيده نيستدر جامعه كنوني اهميت آموزش و پر
). 2013، 2سالمت، سمسو و مصطفي كمالو(در نظام آموزشي موفق معلمان نقش حياتي دارند . آموزشي آن وابسته است

آموزان دانش معلمان مهمترين و مؤثرترين عامل در مدرسه شناخته شده و در برابر عملكرد شغلي خود و پيشرفت تحصيلي
  اعتقاد بر اين است كه عملكرد خوب ). 2002، 3بالديوف و گرونز(باشند اعمال هدفمند در سازمان مسئول مي و

عملكرد شغلي معلمان يكي از مهمترين عوامل در تسهيل . ها وابسته استآموزان به كارايي نحوة تدريس معلمان آندانش
عملكرد شغلي معلمان تحت تأثير عوامل گوناگوني قرار دارد و ). 2013ران، سالمت و همكا(آموزان است يادگيري دانش

  . باشديكي از اين عوامل سرسختي شغلي مي. شناسايي اين عوامل اهميت زيادي دارد
هاي مشكل و سخت است و در واقع به عملكردهاي فرد بر سرسختي شغلي به معناي طاقت، توانايي و تحمل در موقعيت

سرسختي ويژگي شخصيتي است كه ممكن است نحوه مقابله با ). 2004، 4وودارد(هاي شناختي اشاره دارد اساس ارزيابي
) 1979( 5كوباسا. كندها را در تحليل موفقيت آميز موقعيت استرسزا ياري ميزاها را در افراد تعديل كند يعني آناسترس

تشكيل ) جوييمبارزه( 8و چالش 7، كنترل 6ه مؤلفة تعهدكند كه از ساي معرفي ميسرسختي را ويژگي شخصيتي پيچيده
  . شده است

برخوردار است به اهميت، ارزش و معناي اين كه چه كسي ) 9نقطه مقابل از خود بيگانگي(شخصي كه از تعهد بااليي 
دهد، معنايي بيابد مي چه كه انجام دهد باور دارد و بر همين مبنا قادر است در مورد هر آنهايي انجام مياست و چه فعاليت

هاي زندگيشان همچون شغل، خانواده و روابط بين فردي اين اشخاص با بسياري از جنبه. و كنجكاوي خود را برانگيزد
  قوي هستند، رويدادهاي زندگي را قابل ) 10نقطه مقابل ناتواني(افرادي كه در مؤلفه كنترل . شوندكامأل در آميخته مي

دهد تحت تأثير قرار انند و بر اين باورند كه قادرند با تالش خود آنچه را كه در اطرافشان رخ ميدبيني و كنترل ميپيش
  در . كنندچنين اشخاصي براي حل مشكالت، به مسئوليت خود بيش از اعمال و يا اشتباهات ديگران تأكيد مي. دهند
است كه تغيير، و نه ثبات و امنيت، جنبه طبيعي زندگي  نيز باور به اين امر) 11نقطه مقابل احساس خطر يا ترس(جويي مبارزه
هاي مثبت و يا منفي را كه به سازگاري مجدد نياز دارند، فرصتي براي جويي بااليي دارند، موقعيتافرادي كه مبارزه. است

ي و قدرت پذيري شناختچنين باوري انعطاف. دانند تا تهديدي براي امنيت و آسايش خويشيادگيري و رشد بيشتر مي
  ). 1990؛ مدي، 1988كوباسا، (هاي مبهم و ناراحت كننده زندگي را به همراه دارد تحمل رويدادها و موقعيت

روند، با افزايش توان انتظار داشت معلمان كه از مهمترين متخصصان براي آينده جامعه به شمار ميبر اين اساس مي
ت در برابر حوادث فشارزاي زندگي و يكي از مهمترين عوامل تعديل سرسختي شغلي به عنوان منبعي از مقاومت و محافظ

                                                       
 
1 . Tsai 2. Selamat, Samsu & Mustafa Kamalu 3. Baldauf & Cravens 
4. Woodard 5. Kobasa 6. Commitment 7. Control 
8. Challenge 9. Alienation 10. Powerlessness 11. Threat 
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اين مهم با ايجاد . هاي شغلي، ميزان عزت نفس و درگيري با كار را در خود تقويت نمايندكننده فشارهاي رواني محيط
  . گرددمي ها ممكنآنهاي جديد، و پرورش و بكارگيري در شغل خود، خلق ايده "نوآوري"

اين . كندآورند، با سرسختي شغلي ارتباط پيدا مي، به عنوان رفتارهايي كه با خود تغيير به همراه مي1وآورانهرفتارهاي ن
شود، زيرا گيري براي تغيير تعريف مينوع رفتارها بيانگر ايجاد و خلق چيزهاي جديد و يا متفاوت است و به واسطة جهت

وودمن، ساوير و گريفين، (، رويه و فرآيندي جديد در ارتباط است اين رفتارها با ايجاد محصولي جديد، خدمت، تفكر
هاي تدريس، نوآوري در نوآوري در روش: نمودهايي از نوآوري در حوزه آموزش و پرورش عبارت است از). 1993

مديريت آموزشي، نوآوري در استفاده از تجهيزات و وسايل كمك آموزشي، نوآوري در استفاده از مواد آموزشي، 
وآوري در مديريت آموزشي، نوآوري در استفاده از فناوري، نوآوري در مديريت زمان براي كالس درس، نوآوري در ن

  هاي ارتباط بين اولياء و مربيان، نوآوري در استفاده از آموزان، نوآوري در شيوههاي ارتباط بين معلمان و دانششيوه
هاي مكمل فوق برنامه آموزان و نوآوري در فعاليتيابي دانشهاي ارزشهاي كمك آموزشي، نوآوري در شيوهرسانه

هاي اساسي تأثير گذار بر سرسختي شغلي معلمان نوآوري و خلق از اين رو يكي از مؤلفه). 1389هاشمي و ماليي نژاد، (
ين مؤلفه براي بيني عملكرد معلمان، ضرورت كاربرد ابا توجه به اهميت سرسختي شغلي در پيش. رفتارهاي نوآورانه است

  . گرددتبيين عملكرد شغلي معلمان به علت نبود تحقيقات مرتبط در اين زمينه احساس مي
اس پورلوك، (هاي پژوهشي مبين اين نكته است كه سرسختي شغلي اثر مثبتي بر سالمت و عملكرد كاركنان دارد يافته

بيني نقش پيش"در پژوهش خود با عنوان ) 1394(اسدي و همكاران ). 2011؛ هيستاد و همكاران، 2008؛ بروكس، 2008
 "مندي شغلي معلمان دوره ابتدايي شهر همدانشناختي، انگيزه پيشرفت و نگرش معنوي در رضايتكنندگي سرسختي روان

 شغلي معلمان زن بيشتر از نشان دادند كه؛ ميزان رضايت شغلي معلمان بطور كلي باالتر از حد متوسط است و ميزان رضايت
شناختي، انگيزه پيشرفت و نگرش معنوي معلمان با رضايت شغلي بين سرسختي روان. ميزان رضايت شغلي معلمان مرد است

توان رضايت شغلي دار وجود دارد و با استفاده از نگرش معنوي و انگيزش پيشرفت معلمان ميآنان رابطه مستقيم و معني
  .بيني نمودآنان را پيش

شناختي و رضايت شغلي بررسي رابطه هوش معنوي، سرسختي روان"در ) 1393(و همكاران نتايج پژوهش فرهنگي 
. شناختي رابطه مثبت وجود داردنشان داد كه؛ بين هوش معنوي، رضايت شغلي و سرسختي روان "معلمان شهرستان گرگان
حقيقي و  .ن تفاوت وجود داردشناختي معلمان زن و مرد متفاوت نيست اما بين رضايت شغلي آناهمچنين سرسختي روان

در مطالعه خود به اين نتيجه رسيدند كه سرسختي زياد به بيماري كم و سرسختي اندك به بيماري زياد ) 1389(همكاران 
ها نشان داد كه تأثير سرسختي زياد همچنين يافته. اين يافته هم در كوتاه مدت صادق بود و هم در بلند مدت. گرددمنجر مي

در ) 1379(يارعلي  .شود كه استرس شديد و در سطح بااليي باشدگهداري سالمتي به ويژه زماني آشكار ميدر حفظ و ن
نفر از دبيران زن مقاطع دبيرستاني آموزش و پرورش شهرستان شوشتر نشان داد كه؛ سرسختي و  153پژوهش خود بر روي 

ضطراب و شكايات جسماني همبستگي منفي معناداري افسردگي، ا: هاي سه گانه آن با اختالالت رواني از جملهمؤلفه
  .دارند

                                                       
1 . Innovative behavior 
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در بررسي سرسختي شخصيت، دلبستگي شغلي و فرسودگي شـغلي در بـين معلمـان هنـد نشـان داد كـه       ) 2010(1 عظيم       
، و )از ابعـاد فرسـودگي شـغلي   (مشاركت شغلي رابطة منفي و معناداري با مسخ شخصيت و رابطة مثبتي با عملكرد شخصـي  

نتـايج پـژوهش سـوبرامانيان و    . رابطـة منفـي بـا فرسـودگي هيجـاني دارنـد      ) از ابعـاد سرسـختي  (جويي عهد، كنترل و مبارزهت
شـناختي، موجـب احسـاس عـزت نفـس بيشـتر در افـراد شـده و در         حاكي از آن است كه سرسختي روان) 2009(همكاران 

) 2003(2 چـان در پژوهشـي ديگـر    .دهـد ر و زندگي افزايش مينهايت، مقاومت آنان را در برابر فشارهاي رواني ناشي از كا
-معلم در هنگ كنگ را مورد بررسـي قـرار داد و دريافـت كـه سرسـختي روان      83سرسختي و فرسودگي شغلي را در بين 

) 2003(و همكـاران   3هـاي المبـرت  نتايج پـژوهش . كفايتي شخصي داردشناختي رابطة معناداري با فرسودگي هيجاني و بي
كند و همچون سپري محافظت كننده در كي از آن است كه سرسختي توانايي فرد را براي مقابله با فشار شغلي تسهيل ميحا

معلـم در   501در بررسـي رابطـه بـين سرسـختي، سـالمتي و فرسـودگي شـغلي        ) 1994(مورلـوك  . نمايدبرابر فشار عمل مي
هـاي سرسـختي   در ميـان خـرده مقيـاس   . ابطه معناداري وجـود دارد ساليوان به اين نتيجه رسيد كه، بين سرسختي و سالمتي ر

ها همچنين نشـان داد كـه بـين سـن و تجربـه      يافته. تعهد بزرگترين مقدار از واريانس سالمت را به خود اختصاص داده است
د نشان دادند كه در پژوهش خو) 1394(نماميان و فيض الهي . تدريس با متغيرهاي مورد مطالعه ارتباط معناداري وجود دارد

  . فرهنگ سازماني با نقش ميانجي نوآوري بر عملكرد سازمان تأثير مثبت و معناداري دارد
دهد كه ايـن تحقيقـات در مـورد    بيني عملكرد افراد نشان ميبررسي پيشينة پژوهشي در زمينه سرسختي شغلي براي پيش

  بـا محـدوديت مواجـه اسـت و تـاكنون پژوهشـي بـراي         هاي آموزشـي معلمان به عنوان يكي از مهمترين متخصصان سازمان
اي كه به سـالمت و  بنابراين با توجه به اهميت سرسختي شغلي و توجه ويژه. بيني عملكرد شغلي آنان انجام نگرفته استپيش

غلي براساس خالء موجود، در اين پژوهش نقـش سرسـختي شـ   . عملكرد افراد دارد، بايد اين موضوع را مورد توجه قرار داد
، مـدل  1درشـكل  . گري رفتارهاي كاري نوآورانه مورد بررسي قـرار گرفـت  در پيش بيني عملكرد شغلي معلمان؛ با ميانجي

  .نظري پژوهش ارائه شده است
  

                                                       
1 . Azeem  
2 . Chan 
3 . Lambert  
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   پژوهش مفهومي مدل :1 نمودار

  
    روش

 رابطه بررسي به كه باشد مي معادالت ساختاري يابي مدل آزمون با همبستگي -توصيفي نوع از حاضر پژوهش روش

  . پردازد متغيرها مي غيرمستقيم و مستقيم علّي ساختاري
  جامعه ، نمونه و روش نمونه گيري

 93 -94ي معلمان مقطع ابتدايي شهرستان خوي در سال تحصيلي ي آماري مربوط به اين پژوهش، شامل كليهجامعه
ي  شيوه به نفر تعيين شد كه 306شامل ) 1970(1 مورگاننمونه آماري اين پژوهش نيز طبق جدول كرجسي و . بودند
 6مدرسه پسرانه و  6(مدرسه  12براي اين منظور ابتدا از كل مدارس ابتدايي . شدند اي تصادفي انتخاب گيري خوشه نمونه

  . معلم زن بودند 184معلم مرد و  122انتخاب شد كه از اين تعداد ) مدرسه دخترانه
  ابزار پژوهش

  .ها استفاده شد پرسشنامه براي جمع آوري داده در اين پژوهش از سه
شغلي  سرسختي پرسشنامه از شغلي سرسختي به مربوط هاي داده آوري جمع براي :پرسشنامه سرسختي شغلي

 .باشد مؤلفه مي 3اي داراي  گويه 17اين پرسشنامه  .استفاده گرديد) 2014(2 بالنكومورنوجيمز، رودريگز مونوز، هرناندز، 
 45براساس نقطه برش . باشد گويه مي 6ي تعهد داراي  گويه و مؤلفه 6ي چاش داراي  گويه، مؤلفه 5ترل داراي ي كن مؤلفه

تر از اين ميزان فاقد سرسختي  برخوردار از سرسختي بوده و افراد داراي پايين 45از اين ابزار، افراد داراي نمره باالتر از 
اعتبار و . گذاري شده است نمره) كامال موافقم( 4 تا )مخالفم( 1 از اي درجه 4 ليكرت مقياس براساس ابزار اين. باشند مي

با استفاده از روش همساني دروني و ضريب آلفاي كرانباخ براي كل ) 2014( روايي اين پرسشنامه را مورنوجيمز و همكاران
همچنين اكبري . اند ست آوردهبه د74/0و تعهد  80/0، چالش 76/0هاي كنترل  و بري هر يك از مولفه 86/0پرسشنامه 

                                                       
1 . Krejcie & Morgan 
2 . Moreno-Jiménez, Rodríguez-Muñoz, Hernández & Blanco 
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هاي  و براي مولفه 78/0پايايي دروني اين پرسشنامه را ) 1394(فر، نجفي و اكبري بلوطبنگان بلوطبنگان، رضايي، محمدي
پايايي . به دست آمد 79/0در اين پژوهش نيز پايايي كل پرسشنامه . به دست آورند 88/0و كنترل  75/0، تعهد 81/0چالش 

 .به دست آمد 77/0و  76/0، 85/0اي كنترل، چالش و تعهد به ترتيب ه هر از مولفه

پرسشنامه  نوآورانه از كاري رفتارهاي به مربوط هاي داده آوري جمع براي :نوآورانه كاري رفتارهايپرسشنامه 
ي توليد  مؤلفه .باشد مؤلفه مي 2اي داراي  گويه 8اين پرسشنامه . استفاده گرديد) 2004(1 كراسنوآورانه  كاري رفتارهاي

 5 ليكرت مقياس براساس ابزار اين. باشد گويه مي 4داراي  جديد هاي ايده سازي پيادهي  و مؤلفهگويه  4ها داراي  ايده
ها را به  ي توليد ايده پايايي مولفه) 2004(كراس. گذاري شده است نمره) كامال موافقم( 5 تا )كامالمخالفم( 1 از اي درجه

 در پرسشنامه اين پايايي ضرايب. به دست آورد 81/0ها را  سازي ايده و پايايي بعد پياده 78/0باخ روش ضريب آفاي كران

 آنها. به دست آمد 74/0و  82/0ترتيب  به تنصيف و كرونباخ آلفاي روش دو ،  به)1390(پور و نيسي نعامي، تقي پژوهش

 مورد نئو شخصيتي ي پرسشنامه بازبودن بعد با راپرسشنامه  اين همبستگي همگرا، روايي آوردن به دست براي همچنين

 4/0ي نئو،  پرسشنامه بازبودن بعد نمرات با نوآورانه رفتارهاي ي پرسشنامه نمرات ضريب همبستگي .دادند قرار بررسي
 و براي 82/0اين پژوهش نيز ضريب آلفاي كرانباخ براي اين پرسشنامه  در .معنادار بود p≤0/01گزارش شد كه در سطح 

 . به دست آمد 73/0و  75/0جديد به ترتيب  هاي ايده سازي پيادهها و  توليد ايده هاي  هر يك از مولفه

) 1990(2 پاترسونعملكرد شغلي  پرسشنامه از شغلي عملكرد به مربوط هاي داده آوري جمع براي :عملكرد شغلي
گذاري شده  نمره) هميشه( 4 تا )بندرت( 1 از اي هدرج 4ليكرت مقياس براساس وگويه دارد  15اين پرسشنامه . استفاده شد

زاده عليشاهي، عباسي و ملكي  قاسم). 1390به نقل از مقيمي،( است و توسط شكركن در ايران ترجمه شده است
. اند گزارش كرده 88/0در پژوهش خود همساني دروني اين پرسشنامه را براساس ضريب آلفاي كرانباخ ) 1393(مرشت
منظور سنجش پايايي اين پرسشنامه از روش تصنيف و ضريب آلفاي كرانباخ استفاده كرده و ضريب به  به) 1379(صالحي

شكركن و نعامي، نيسي و مهرابي زاده ( گزارش شده است 86/0و  78/0دست آمده براي هر كدام به ترتيب 
و ضريب  80/0ين پرسشنامه را نيز ضريب آلفاي كرانباخ ا) 1389( تابع بردبار، كاظمي و رنجبران).  1380هنرمند،

در پژوهش حاضر نيز ضريب پايايي اين  پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفاي . اند گزارش كرده 87/0بازآزمايي آن را 
  . به دست آمد 84/0كرانباخ 

  
  ها يافته

  .است استنباطي هاي و تحليل توصيفي آمار هاي شاخص اساس بر پژوهش هاي يافته شامل قسمت اين
  توصيفي هاي يافته )فال

 كل نمونه در پژوهش، در متغيرهاي را ها آزمودني معيار انحراف و ميانگين شامل توصيفي، هاي شاخص 1 جدول

  .دهد مي نشان

                                                       
1 . Krause 
2 . Paterson 
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  )n=306(پژوهش متغيرهاي معيار انحراف و ميانگين :1شماره  جدول
  انحراف معيار  ميانگين  متغيرها  

  49/3  31/16 كنترل  هاي سرسختي شغلي مولفه
  74/3  74/19 چالش
  34/4  43/19 تعهد

  94/2  16 هاتوليد ايده  هاي نوآوري مولفه
  66/2  21/16 سازي ايده هاپياده

  94/3  41/54 كل عملكرد شغلي  
  29/6  32/57 كل سرسختي شغلي  
  52/6  33/33 كل نوآوري  

، چالش )49/3(و  31/16نمرات كنترل  )ارمعي انحراف( و ميانگين شود مي مشاهده 1 شماره جدول در كه طور همان
 ، كل عملكرد)66/2( و  21/16ها  ايده سازي  ، پياده)94/2( و  16ها  ايده ، توليد)34/4(و  43/19، تعهد )74/3( و  74/19

  .باشد مي) 52/6( و  33/33نوآوري  و كل) 29/6( و  32/57شغلي  سرسختي كل ،)94/3(و  41/54شغلي 
  پيشنهادي ساختاري معادالت مدل آزمون به طمربو هاي يافته )ب

رفتارهاي   با نقش ميانجي معلمان شغلي عملكردمدل رابطه علي تاثير سرسختي شغلي بر  كه نكته اين بررسي منظور به
 يآمار شيوه اين نتايج كه شد استفاده ساختاري معادله يابي مدل آماري از شيوه باشد، مي ها داده برازنده  كاري نوآورانه

، و 90/0تر از  بزرگ TLIو  CFIهاي  تر از سه، شاخص كوچك) X2/df(براين اساس، اگر .است آورده شده ادامه در
ي  باشند، نشان دهنده 08/0تر از  كوچك RMSEA، و همچنين شاخص95/0تراز  بزرگ AGFIو  GFIهاي  شاخص

   .دهد مي نشان را مدل اين شده استاندارد بارهاي 2 نمودار . برازش مناسب و مطلوب است

  
 )1مدل  (اصالح مدل نظري پژوهش قبل از : 2نمودار
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ها اشاره شده است مدل مفهومي پژوهش برازش مطلوبي با مدل  به آن) 2(هاي برازش كه در جدول با مشاهده شاخص
رتيب به ت TLIو  CFIهاي  شاخص ،37/90برابر با )X2/df(به طوري كه شاخص ؛هاي پژوهش نداشت حاصل از داده

 15/0برابر با  RMSEAو شاخص  74/0و  76/0به ترتيب برابر با  AGFIو  GFIهاي  ، شاخص72/0و  75/0برابر با 
اين كه مدل اوليه نتواند به برازش كافي برسد، غيرمعمول . لذا تصميم به اصالح مدل پيشنهادي پژوهش گرفته شد. باشند مي

ام مشخص كردن مجدد مدل، هنگ). يعني مشخص كردن مجدد( افتند نيست و پژوهشگران به فكر اصالح آن مي
توانند به منظور  به عالوه پژوهشگران مي. دار را حذف كنند پژوهشگران براي پااليش مدل ممكن است ضرايب غيرمعني

. ها و متغيرهاي نشانگر ضرايبي را كه پيش از اين ناديده گرفته شده بودند اضافه كنند توسعه و بهبود مدل خود، بين عامل
ي خطاها در يك مدل، به اند كه ويژگي ناهمبسته بودن كليه، خاطر نشان كرده)1988(و بنتلر ) 1987( 1بنتلر و چو همچنين

اي نخواهد زد، ، نه تنها به اعتبار مدل لطمهبنابراين، الحاق چنين خطاهايي در مدل. هاي واقعي متناسب استندرت با داده
به نقل از بدري، مصرآبادي، پلنگي و فتحي، (كند مياهده شده فراهم هاي مشتري را از دادهگرايانهبلكه بازنمايي واقع

1391.(  

  
 )2مدل  (اصالح مدل نظري پژوهش بعد از : 3نمودار

 

                                                       
2. Bentler & Chou 
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  هاي نيكويي برازش هاي مختلف براساس شاخص ي مدل مقايسه: 2شماره  جدول
مطابق ( 1مدل  عالمت اختصاري  شاخص

  )با الگوي اصلي
مدل ( 2مدل 

  )نهايي
  ي قابل قبول دامنه

  9/0-1  97/0  75/0  )شاخص برازش تطبيقي(CFI  تطبيقي
TLI)9/0-1  97/0  72/0 )لويس -شاخص توكر  

ي  شاخص برازش هنجارشده(PNFI  مقتصد
  )مقتصد

70/0  56/0  1-50/0  

PCFI)50/0-1  77/0  68/0 )شاخص برازش تطبيقي مقتصد  
RMSEA)ي ميانگين مربعات خطاي  ريشه

 )برآورد

15/0  04/0  08/0-0  

  95/0-1  96/0  76/0  )شاخص نيكويي برازش(GFI  مطلق
AGFI) شاخص نيكويي برازش اصالح

 )شده

74/0  95/0  1-95/0  

Chi-Square 40/1807  41/44  وابسته به حجم نمونه  
df 20  16  وابسته به حجم نمونه  

X2/df 37/90  77/2  وابسته به حجم نمونه  

گونه كه مشاهده  همان. هاي نيكويي برازش ارائه شده است تلف براساس شاخصهاي مخ ي مدل ، مقايسه2جدول در 
نسبت به مدل نظري پيشنهاد ) 2مدل (هاي برازش را در مدل نظري نهايي پژوهش شود اصالحات انجام گرفته شاخص مي
 97/0ترتيب برابر با  به TLIو  CFIهاي  شاخص ،77/2برابر با ) X2/df(اند؛ به طوري كه شاخص بهبود يافته) 1مدل( شده

بنابراين . باشند مي 04/0برابر با  RMSEAو شاخص  95/0و  96/0به ترتيب برابر با  AGFIو  GFIهاي  ، شاخص97/0و 
 براساس .هاي تجربي پژوهش داردتوان نتيجه گرفت مدل ساختاري پژوهش بعد از اصالح، برازش مطلوب را با داده مي

 در پژوهش متغيرهاي براي شده تبيين كل واريانسو  غيرمستقيم، مستقيم، اثرات شپژوه مدل آزمون از حاصل نتايج

  . است شده آورده 3 جدول
  يكديگر بر پژوهش ي متغيرهاي استاندارد شده اثر كل و غيرمستقيم مستقيم و اثر : 3 شماره  جدول

واريانس تبيين       اثرهاي كل  اثرهاي غيرمستقيم  اثرهاي مستقيم  متغير
  شده

    ه روي عملكرد شغلي ازب
 79/0  44/0  -  **44/0  نوآوري

  97/0  *23/0  *74/0  سرسختي شغلي  
  به روي نوآوري شغلي از

  28/0  53/0  -  **53/0  سرسختي شغلي
 .معنادار است 05/0در سطح * .                  معنادار است 001/0در سطح  **
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 همان. يكديگر ارائه شده است بر پژوهش ي متغيرهاي اندارد شدهاست اثر كل و غيرمستقيم مستقيم و اثر ،3 در جدول

اثر مستقيم معنادار و متغير ) 74/0(شغلي و سرسختي) 44/0(كنيم متغيرهاي نوآوري  مي مشاهده جدول اين در كه طور
يرهاي سرسختي توان نتيجه گرفت متغ لذا مي. اثر غير مستقيم معنادار بر روي عملكرد شغلي دارند) 23/0( سرسختي شغلي

شده عملكرد  تبيين واريانس ميزان ضمن در. شغلي و نوآوري در تبيين عملكرد شغلي نقش مستقيم يا غيرمستقيم دارند
اثري مستقيم و معنادار بر روي ) 53/0( دهد كه سرسختي شغلي همچنين نتايج نشان مي. باشد درصد مي 79شغلي معلمان 
 . نوآوري دارد

توان گفت اثـرات غيرمسـتقيم    عملكرد شغلي مي با ي سرسختي شغلي رابطه در نوآوري گري يميانج نقش به پاسخ در
تواند بـه   توان نتيجه گرفت نوآوري مي پس مي. ي نوآوري بر روي عملكرد شغلي تاثيرگذار است سرسختي شغلي به واسطه

  .عنوان نقش ميانجي در رابطه بين سرسختي شغلي و عملكرد شغلي معلمان عمل نمايد
  

  گيري نتيجهبحث و 
گري رفتارهاي هدف اصلي اين پژوهش، بررسي نقش سرسختي شغلي در پيش بيني عملكرد شغلي معلمان؛ با ميانجي

هاي يافته. دهدنتايج اين پژوهش روابط بين متغيرهاي مورد مطالعه را حمايت و مورد تأييد قرار مي. كاري نوآورانه بود
  .سرسختي شغلي، عملكرد شغلي و نوآوري: يري عمده استگپژوهش داراي سه بحث و نتيجه

اي مثبت، حاكي از آن است كه متغير سرسختي شغلي و نوآوري داراي رابطه 3نتايج به دست آمده از جدول شماره
بيني پيشتوانند عملكرد شغلي آنان را ها ميبه عبارتي اين مؤلفه. مستقيم و غير مستقيم معنادار با عملكرد شغلي معلمان است

گري رفتارهاي ي نقش سرسختي شغلي در پيش بيني عملكرد شغلي معلمان؛ با ميانجياگرچه پژوهشي كه رابطه. نمايند
هاي اس پورلوك كاري نوآورانه را مورد بررسي قرار داده باشد انجام نگرفته است، اما نتايج به دست آمده با نتايج پژوهش

كه در مطالعات خود نشان دادند سرسختي شغلي اثر مثبتي بر ) 2011(همكاران  و هيستاد و) 2008(، بروكس )2008(
نيز در پژوهش ) 1393(و فرهنگي و همكاران ) 1394(اسدي و همكاران . سالمت و عملكرد كاركنان دارد، همسو است

ا رضايت شغلي آنان شناختي، انگيزه پيشرفت و نگرش معنوي معلمان بخود به اين نتيجه رسيدند كه بين سرسختي روان
شناختي، به اين نتيجه دست يافتند كه سرسختي روان) 2009(سوبرامانيان و همكاران . دار وجود داردرابطه مستقيم و معني

موجب احساس عزت نفس بيشتر در افراد شده و مقاومت آنان را در برابر فشارهاي رواني ناشي از كار و زندگي افزايش 
در زمينة ) 1994(و مورولوك ) 2003(، المبرت و همكاران )2003(هاي چان اضر با نتايج پژوهشهمچنين نتايج ح. دهد مي

معتقد است افراد واجد سرسختي پايين در مقابل ) 1979(كوباسا . رابطه بين سرسختي و عملكرد شغلي معلمان همراستا است
شوند، در شترين آسيب و فشار رواني مبيال ميدهند و در بلند مدت به بيمشكالت زندگي واكنش هيجاني شديد نشان مي

حالي كه افراد واجد سرسختي باال به رغم درگيري با رويدادهايي كه براي ديگران طاقت فرسا و بيماري زا است، سالم و 
  .مانندتندرست مي

عبارتي بايد گفت به . نتايج ديگر پژوهش نشان داد كه متغير سرسختي شغلي بر نوآوري تأثير مثبت و معناداري دارند
دي اما در تبيين نوآوري، وان. در ارتباط با اين يافته نيز پژوهشي يافت نشد. نمايد بيني ميسرسختي شغلي، نوآوري را پيش
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در ايجاد يا . هاي نو و جديد در عمل استمعتقدند؛ نوآوري فرآيند ارائه و به كارگيري ايده) 1989( 1ون، آنگل و پال
كه در . توان آنها را به سطوح فردي، گروهي و سازماني تقسيم كردمل متعددي دخيل هستند كه ميي نوآوري عواتوسعه

خانيان، ربيعي، جهانيان سام(توان نام برد هاي مديريتي را ميها و سبكسطح فردي شخصيت، دانش فني، تخصص، مشوق
غلي را به عنوان يك مؤلفه اساسي و تأثيرگذار بر توان سرسختي ش كه با توجه به نتايج اين پژوهش مي). 1381و مرتضايي، 

  . نوآوري مطرح كرد
عملكرد شغلي، تأثير مثبت و  با ي سرسختي شغلي رابطهنتايج آخر پژوهش نشان داد كه نوآوري به عنوان ميانجي در 

هاي غير  ا نتايج پژوهشاما ب. در اين زمينه نيز پژوهشي كه به صورت مستقيم انجام گرفته باشد يافت نشد. معناداري دارد
در پژوهش ) 1394(نماميان و فيض الهي . مرتبطي كه نوآوري در آنها به عنوان نقش ميانجي عمل كرده باشد همسو است

نشان دادند كه فرهنگ سازماني با نقش  "تأثير فرهنگ سازماني بر عملكرد سازمان با نقش ميانجي نوآوري "خود با عنوان
توان گفت نوآوري يكي از بنابراين در تبيين اين يافته مي. د سازمان تأثير مثبت و معناداري داردميانجي نوآوري بر عملكر

هاي مختلف تأييد شده گردد، كه اين ديدگاه در تئوريها تلقي ميعوامل مهم و مؤثر در بهبود عملكرد افراد و سازمان
  ).2009، 2استوفرز و هيژدن(است 

ها برازش مطلوبي را  مدل حاصل از دادهاز اصالح نيز نشان داد مدل ارائه شده با  بررسي مدل ساختاري پژوهش بعد
. تواند عملكرد شغلي معلمان را پيش بيني نمايدگري رفتارهاي كاري نوآورانه ميدارد؛ يعني سرسختي شغلي با ميانجي

اشت كه فشارهاي رواني، شغلي و توان اذعان دهاي شغلي معلمان ميبراساس نتايج اين پژوهش و با توجه به ويژگي
. شودي صنعتي امروز محسوب ميترين مسائل زندگي شغلي معلمان در جهان پيچيدهپيامدهاي آن، يكي از بحراني

هاي اي از ويژگيدهد كه متغير سرسختي شغلي به عنوان مجموعهبازنگري مطالعات صورت گرفته در كشورمان نشان مي
ي اي فرد بر جاي بگذارد يك مسألهت شگرفي بر كيفيت زندگي شخصي، خانوادگي و حرفهتواند تغييراشخصيتي كه مي

بنابراين مطالعه حاضر يك پژوهش منحصر به فرد . كه تا به حال در حرفه معلمي مورد توجه قرار نگرفته است. جدي است
  . عه دهدتواند زمينه را براي تمركز بر سرسختي شغلي معلمان توسدر اين خصوص است كه مي

هاي آن در بين معلمان و به تبع آن با توجه به نتايج به دست آمده و به منظور باال بردن سرسختي شغلي و ارتقاء مؤلفه
  :شودتوسعه رفتارهاي نوآورانه پيشنهاد مي

مثبت  ايهاي مقابلههاي شخصيتي مانند سرسختي روانشناختي در تشويق و ايجاد روشاهميت و توجه به تعديل كننده -
  .در معلمانِ تحت فشارهاي رواني

هاي رسمي و غير رسمي معلمان در جهت هاي سرسختي و رفتارهاي نوآورانه در سلسله آموزشگنجاندن مؤلفه -
 .پذيري آنان نسبت به فشارهاي رواني و شغليكاهش سطح آسيب

بردي در راستاي كاهش عوامل هاي بيشتر در زمينه سرسختي شغلي معلمان و ارائه راهكارهاي كارانجام پژوهش -
 .زااسترس

) رفتارخالق و نوآورانه(اي و روانشناختي اي به معلمان در جهت توانمندسازي و رشد حرفهارائه خدمات مشاوره  -
 .آنان

                                                       
1  .Van de Ven, Angel & Poole 
2 . Stoffers & Heijden 
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چون پژوهش حاضر بر روي معلمان ابتدايي شهرستان خوي انجام گرفته، در تعميم نتايج به ديگر مقاطع تحصيلي و 
ي قابل قبول براي اين محدوديت ديگر اين پژوهش مربوط به پيشينه. زم است جانب احتياط رعايت گرددديگر شهرها ال

  . دست نيامدپژوهش بود كه در حد قابل قبول به
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