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چکیده
این پژوهش با هدف بررسی رابطه انگیزش شغلی و خالقیت با عملکرد حرفه ای معلمان شهرستان جهرم
انجام شد .روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعهی آماری این پژوهش شامل کلیه معلمان
شهرستان جهرم در سال تحصیلی 34-35بودند .نمونه این پژوهش  652نفر از این معلمان بودند که بر
اساس نمونه گیری تصادفی طبقهای انتخاب شدند .ابزار پژوهش پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون،
پرسشنامه خالقیت اسمی و پرسشنامه انگیزش شغلی هکمن و آلدهام بود که از روایی و پایایی مطلوبی
برخوردار بودند .نتایج نشان داد که از ابعاد خالقیت ،همبستگی مثبت و معنیداری بین ابعاد تحمل شکست،
قبول ابهام ،تشویق ،قبول سواالت و تحمل تضاد با عملکرد حرفه ای وجود دارد .اما بین بعد کنترل بیرونی با
عملکرد حرفه ای معلمان رابطه ای مشاهده نشده است .همچنین ابعاد قبول ابهام ،تشویق و کنترل بیرونی
قدرت پیش بینی عملکرد حرفه ای را داشتند .نتایج نشان داد که از ابعاد انگیزش شغلی ،همبستگی مثبت و
معنیداری بین ابعاد تنوع مهارت ،هویت شغل ،اهمیت شغل ،استقالل و بازخورد شغل با عملکرد حرفه ای
وجود دارد .همچنین تنها دو بعد تنوع مهارت و بازخورد شغل قدرت پیش بینی معناداری برای عملکرد حرفه
ای داشت .و در نهایت نتایج نشان داد که همبستگی مثبت و معنیداری بین انگیزش شغلی با عملکرد حرفه
ای و همچنین خالقیت شغلی با عملکرد حرفه ای وجود دارد.
کلید واژگان:انگیزش شغلی ،خالقیت ،عملکرد حرفهای
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مقدمه
بدون شک معلمان هر جامعه ای ،اصلی ترین عنصر تاثیرگذار بر پیشرفت و بقا یک جامعه اند .به گونه ای
که عملکرد بهینه ی آنان می تواند تضمین کننده ی موفقیت یک جامعه باشد .بنابراین به نظر می رسد
پرداختن به این گروه و سازمان مربوط به آن ،به معنای توجه به اصلی ترین نیروهای درگیر در بقا یک جامعه
است .بقا و تداوم فعالیت سازمان ها و مؤسسات به چگونگی کارآیی و اثربخشی عملکرد کارکنان بستگی
دارد .نیروی انسانی در هر کشوری توان تغییر در ساختار فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و امثال آن را
داراست .در واقع در هر سازمانی نقش نیروی کار در تمام عرصه های فعالیت مهم شناخته شده است .لذا
مهمترین مؤلفه در فرایند کار و فعالیت ،انسان ها هستند .تامین اهداف سازمان ها به میزان مطلوب مستلزم
استفاده صحیح از قابلیت ها و توانایی های نیروی انسانی و همچنین فراهم آوردن امکانات برای پرورش
استعدادها و در نهایت افزایش بهره وری کارکنان است(غالمی و همکاران .)6936،سازمان آموزش و پرورش
از ازجمله سازمانهایی است که در تالش برای استفاده صحیح از قابلیت کارکنان خود بخصوص معلمان
است.
امروزه اکثر محققان تالش های خود را بر روی مطالعه معلمان متمرکز نموده اند ،تا بدین وسیله عواملی
که بر عملکرد شغلی آنها اثر می گذارد را درک و شناسایی نمایند(پالنک و رید .)6334،6ارتقا عملکرد معلمان
هدفی است که مدیران اجرایی همواره تمایل دارند به طور مشخص و قابل اطمینانی راههای دستیابی به آن
را دریابند.اصلی ترین چالش نیروی انسانی سازمان ها این است که چگونه و از چه طریق بتوانند به یکایک
کارکنان خود کمک کنند تا عملکرد خویش را بهبود بخشیده و تقویت نمایند .اگر سازمانی قصد دارد در آینده
موفق شود باید کانون توجه خود را مجددا بر استعدادهای منحصر به فرد یکایک کارکنان خود و راه درست
تبدیل این استعدادها به عملکرد پاینده معطوف سازد.
از مباحث اساسی سازمان ها و مدیری و به ویژه مدیریت آموزش و پرورش می توان به انگیزه شغلی اشاره
کرد .مطالعه انگیزش شغلی کوششی برای شناخت و پاسخ به چراهای رفتار است .این که چرا انسانها
رفتارهای متفاوتی دارند و چرا بعضی از کارمندان با میل و رغبت کار خود را انجام می دهند و کارمند دیگری
برای انجام دادن حداقل کار باید تحت فشار قرار گیرد ،از مباحث انگیزش است.چرایی رفتار آدمی همواره از
موضوعات مورد عالقه حوزه روان شناسی بوده است(داوودی و همکاران .)6936،درک چرایی رفتار افراد در
محیط کار ،نیازمند بررسی و مطالعه انگیزش شغلی است.در شرایط اقتصاد کنونی و با وجود رقابت های
جهانی ،نیروهای کار برانگیخته به عنوان نشانی از برتری تلقی می شوند .داشتن کارمندانی برانگیخته از
جمله اجزای کلیدی جهت افزایش عملکرد الزم برای سازمانی چون آموزش و پرورش است که خواهان
1- Plank & Read
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تداوم موفقیت در عرصه های مختلف می باشد .بررسی انگیزش کارکنان و پی بردن به علل و پیامدهای آن
حائز اهمیت بسیاری است .این کار باعث می شود تا گام های مناسبی در جهت ایجاد تغییرات و پیشگیری از
شکست ها برداشته شود(ارشدی .)6931،دارا بودن انگیزه کار و جهت دهی به انگیزه های سالم ،یکی از
ضرورتها در کاربرد صحیح منابع انسانی است(مقیمی.)6933،
در زمان حاضر که مدیران و رهبران سازمانهای پژوهشی با موقعیت جدید و تغییرات فزایندهای در امور
مواجه هستند ،تنها سازمانهایی به توفیق دست خواهند یافت که بتوانند با بهره گیری از انگیزه کارکنانشان،
به مواجهه سریع و خالقانه با شرایط جدید بپردازند .بررسی مطالعه های صورت گرفته نشان می دهد که
خالقیت معلمان از عوامل مؤثر در بهبود عملکرد آنها محسوب می شود و یکی از مهمترین عوامل در تحقق
اهداف آموزشی و پرورشی است .خالقیت ،توانایی و قدرت پدید آوردن اندیشه های جدید است و نوآوری
تبدیل آن به محصول ،خدمات و روش های جدید عملیات است(تیزر و تنامی .)2269 ،بررسی ها نشان می
دهد که در کشور ما به سیاست جذب افراد خالق کمتر توجه شده ،به عبارتی آموزش و پرورش ما محلی
برای جذب افراد خالق یا پرورش آنها نبوده است(پیرخائفی .)6939،بنابراین هدف پژوهش تبیین رابطه
انگیزطش شغلی و خالقیت با عملکرد حرفه ای معلمان شهرستان جهرم بوده است.
معلم عامل اساسی تربیت و نوسازی اجتماعی است .با کاربرد شیوه های جدید ارتباطی و استفاده از فناوری
مدرن ،باز هم نقش اساسی در پیشبرد هدف های آموزشی ،بر عهده معلم است .موفق شدن به عنوان یک
معلم ،نیاز به شناخت همه جانبهی انگیزش دارد که شامل شناخت عوامل مؤثر بر آن و شیوه های افزایش
انگیزش در افراد و گروه هاست .در حقیقت اغلب موارد این توانایی برانگیخته کردن مردم است که معلمان
خود را از معلمان متوسط جدا می کند(وینبرگ .)6335،6انگیزش یکی از پیچیده ترین موضوعات در رفتار
سازمانی است که نویسندگان تعاریف مختلفی از آن به عمل آورده اند .انگیزش به درجه ای از آمادگی یک
ارگانیسم اشاره دارد که برای تعقیب تعدادی از اهداف طراحی شده است(موخی.)6335،2فرایند تحریک و
پشتیبانی از رفتار هدفمدار را انگیزش گویند؛ انگیزش افراد وابسته به شدت انگیزاننده هاست(موذن و
همکاران)6939 ،؛ انگیزه عاملی است که موجود زنده را به فعالیت های مختلف و صرف انرژی در سطحهای
متفاوت وادار می کند؛ درعمل انگیزه ها نیروهای درونی فرد هستند که او را به طور آشکار به فعالیت خاصی
وا می دارند؛ انگیزه از لحاظ تاثیرش در رفتار به هدفی متوجه است؛ به عبارت دیگر انگیزه ،انگیزاننده های
چرایی رفتار و رفتارها نیز هدف گرا هستند ،عالوه بر آن ،هدف ها خارج از افراد قرار دارند(مقیمی .)6933 ،در
بررسی نظام آموزشی همواره شیوه هایی ایجاد شده که انگیزه را در افراد تقویت کنند تا سریع تر به
آرمانهای موردنظر دست یابند(کاشف .)6913،از مواردی که می تواند برای یک سازمان خطرناک باشد و
1-Veinberg
2 -Mukhi
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سازمان را از صحنه رقابت خارج سازد عدم نوآوری و خالقیت است .خالقیت یک رویداد کلی است و الزاما
یک رویداد یا کیفیت خاص را نشان نمی دهد(پیرخائفی .)6939،سازمان آموزش و پرورش و به ویژه معلمان
به عنوان کارکنان این سازمان از بسیار در تالشند تا دریابند چگونه سازمان های خود را کارآفرین و خالق
سازند تا باعث رشد و موفقیت سازمان و معلمان شوند(عزیزی زاده .)6931،زیرا اگر ایده نو وارد مدارس
آموزش و پرورش نشود ،رو به زوال می رووند .در واقع برای معلمان امروز خالقیت و نوآوری هر کدام به
مثابه پله های نردبان ترقی هستند که باید با آگاهی کامل و موفقیت طی شود(سلیمی.)6934 ،
آموزش و پرورش باید محل پژوهش و نوآوری باشد .به نظر باربتو و استوری ( )2266آموزش و پرورش
خالق ،مکانی آموزشی و پایهی کار آن تولید و ارتقای کیفیت دانش است .با این رویکرد جدید ،می توان
پیش بینی کرد که در دهه های آینده ،آموزش و پرورش برترین جایگاه و سازمان را برای پژوهش ،خالقیت
و نوآوری خواهد داشت .موفقیت سازمان های امروزی به نسبت زیاد متکی بر خالقیت ،نوآوری ،کشف و
اختراع است .با توجه به نیازهای موجود ،سازمان ها برای ادامه حیات ،به تغییر در رفتار افراد و همچنین
تغییرات کارامد در سازمان ها تشویق می شوند که به نظر می رسد انجام این تغییرات به شکل پیدایش افکار
نو و مفید به سرعت در حال افزایش است(مارتین و المبورن.)2262 ،
یکی از عوامل مهمی که در انگیزش نیروی انسانی در سازمان آموزش و پرورش بخصوص معلمان و
همچنین خالقیت آنان نقش مهمی ایفا میکند بحث عملکرد حرفهای معلمان میباشد که تاثیر آن بر
افزایش انگیزش و عملکرد نیروی انسانی بیش از دیگر عوامل احساس میگردد( .پات و لطیفیان )6973،در
این راستا معلمی که به تدریس می پردازد انتظار دارد از طریق اشتغال در سازمان و سطح عملکردش ،نیازها
و توقعاتش برآورده شود و برای او انگیزش کافی تامین گردد تا بتواند در انجام وظیفه خطیر خود که همانا
آماده کردن دانشآموزان برای زندگی آینده است موفق شوند( .پات و لطیفیان )6973،اکنون در آغاز هزاره ی
سوم به جزئت میتوان گفت خالقیت همان چیزی است که زندگی مدرن بشر متمدن را از زندگی انسان
نخستین جدا میکند.خالقیت همواره مفهومی پیچیده بوده است و نظریه ها و تعاریف گوناگونی که تاکنون
درباره ی آن ارائه شده است،غالبآ هر کدام جنبه ای خاص از آن را مورد تاکید قرار داده اند .خالقیت دارای
سه بعد غیر شناختی ،و انگیزشی است.ابعاد غیرشناختی خالقیت شامل ویژگی های خالق در امور
حرکتی،هنری و توانییهای خاصی است که در سطح افراد مشابه،کمتر میتوان شاهدآن بود (غفوری.)6937 ،
ابعاد شناختی خالقیت نیز ناظر بروجود تفکر واگرا در فرداست.فرد خالق توانمندی تولید ی تولید ایده هایش
بیشتری دارد و جریان تولید ایده ها نزد او از انعطاف پذیری باالتری برخوردار است .او در جریان تولید ایده
هایی بدیع و ابتکاری نیز تولید میکند که این ایده ها به ذهن کمتر کسی خطور میکند .ابعاد انگیزشی خالقیا
ناظر به انگیزه ی درونی فرداست و وی را به آن میدارد که بدون آن که الزامآ پاداش بیرونی وجود داشته
باشد ،به شکل مستمر و پیگیر به کار مورد عالقه اش بپردازد .نظریه ی شناختی برتفکر واگرا مبتنی است.
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تفکر واگرا در عین حال ،تفکری است که برای هر پرسش،پاسخ مشخصی ندارد و به پاسخهای متعدد و در
جهت گوناگون میپردازد در حالی که در تفکر همگرا پاسخی معین و مشخص به پرسش داده میشود (بهاری
و دیگران.)6939 ،
کارشناسان آموزشی تالش برای افزایش عملکرد تحصیلی دانش آ»وزان را یکی از ضرورتهای نظام
آموزش موفق دانسته و معتقدند ،همه نظامهای آموزشی باید عوامل موثر برعملکرد تحصیلی دانش آموزان را
شناسایی و آن را به گونه ای تنظیم کند تا به رشد و یادگیری بیشتر دانش آموزان بینجامد .بدین جهت،
تحقیقات بسیاری در زمینه عوامل موثر برعملکرد تحصیلی دانش آموزان انجام شد و قابلیت جرفه ای معلم و
رفتارهای کالس وی به عنوان مهمترین معیارهای عملکرد تحصیل دانش آموزان شناخته شد.قابلیت حرفه
ای به این معناست که فرد دانش و اطالعات کافی،نگرش مثبت و شخصیت قوی داشته باشد،از مهارتای
هوشی و عملی برخوردار بوده و از مهارتهای اجتماعی بی بهره نباشد.
در واقع یکی از رویکردهای مهم در سازمانهای آموزشی خصوصا مدارس راهنمایی و دبیرستانها ،موضوع
ارتقا عملکرد معلمین و در نهایت افزایش کارایی و بهره وری سازمان آموزشی است .عملکرد معلمین در
سطح مدارس شهرستان جهرم که موضوع این تحقیق را تشکیل می دهد از عوامل متعددی متاثر می گردد
(پات و لطیفیان .)6973،مسالهی اساسی این است که امروزه عملکرد حرفهای در جامعه و در تمام سازمانها
اعم از آموزش و پرورش رضایت بخش نیست و بیشترین مشکالت سازمانها نیز از همین کاستی یعنی تراز
پایین عملکرد ،نشات می گیرد(غالمی و همکاران .)6936 ،ساروقی،6لیبائرس 2و برکمپر )2265(9در پژوهشی
با عنوان بررسی رابطه بین خالقیت و نوآوری ،یافتند که سطوح متوسط اجتناب از عدم قطعیت ،ارتباط بین
خالقیت و نوآوری را به حداکثر می رساند .و همچنین یک رابطه مثبت و قوی بین خالقیت و نوآوری را پیدا
کردند .رکوپغلو( )2264در بررسی موضوعی با عنوان آنالیز شغلی سطح انگیزه شغلی در معلمان دوره
متوسطه در ترکیه ،پژوهشی را روی معلمان دبیرستان کارابوک انجام دادند .بر طبق یافته های پژوهش
معلمان باالترین انگیزه شغلی را در بعد تعهد به کار دارند .همچنین سطح انگیزش شغلی معلمان در مدارس
نشان می دهد که تفاوت معنی داری از نظر سن ،تصدی دفتر و سطح آموزش ،وجود دارد در حالی که انگیزه
معلمان تفاوت معناداری از لحاظ جنسیت معلمان نشان نمی دهد.
تزینر4و تنامی )2269( 5در بررسی موضوعی با عنوان بررسی ارتباط بین دلبستگی ،کمال گرایی و انگیزش
شغلی با تعامل کار و اعتیاد به کار ،پژوهشی را روی  693نفر از کارکنان انجام دادند .نتیجه گیری نهایی
1 - Sarooghi
2 - Libaers
3 - Burkemper
4
Tziner
5
Tanami
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حاکی از ان بود که مدیران باید با تالش ،انگیزهی شغلی را در کارکنان تقویت کنند که بدین ترتیب بهبود
تعامل کار در میان کارکنان حاصل خواهد شد .مرتضوی و منیریان( )6934در پژوهشی با عنوان بررسی تاثیر
مدیریت دانش بر خالقیت سازمانی 252 ،نفر را به عنوان نمونه جهت انجام پژوهش انتخاب کردند .یافتههای
پژوهش نشان داد ،ابعاد مدیریت دانش شامل تولید و اکتساب دانش ،ذخیره و سازماندهی دانش ،به اشتراک
گذاری دانش ،ارزیابی دانش ،بکارگیری دانش بر خالقیت سازمانی تاثیر گذارند .سلیمی و همکاران( )6934در
موضوعی با عنوان اثر هوش عاطفی در بهبود رضایت و عملکرد شغلی کارکنان در نهادهای آموزش عالی،
پژوهشی را انجام دادند .در پژوهش آنها جامعه مورد بررسی شامل کلیه کارکنان اداری دانشگاه بود که از
طریق روش نمونه گیری طبقهای و برحسب جنسیت ،سابقه کاری ،وضعیت استخدامی و سطح تحصیالت
 235نفر انتخاب و مطالعه شدند .نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که هوش عاطفی کارکنان ،پیشبینی
کنندهی مثبت و معنادار رضایت کارکنان و همچنین پیشبینی کنندهی مثبت و معنادار عملکرد کارکنان
میباشد .مؤذن جمشیدی و حق پرست()6939در بررسی موضوعی با عنوان سنجش میزان تأثیر سرمایة
اجتماعی بر خالقیت کارکنان ،پژوهشی را انجام دادند .نتایج تحقیق آنها نشان می دهد که سرمایه اجتماعی
با ابعاد اعتماد اجتماعی ،شبکه و هنجار مشترک ،تعاون و همکاری متقابل ،انسجام و همبستگی جمعی،
همدلی و مشارکت و هویت جمعی تاثیر مثبت و معناداری بر خالقیت کارکنان دارد .هرچند که در زمینه
ارتباط بین خالقیت و عملکرد شغلی با پژوهش هایی رو به رو هستیم ولی هنوز به طور قطعی نمی توان بیان
نمود که آیا بین خالقیت و عملکرد شغلی معلمان رابطه وجود دارد .همچنین از آنجا که هیجانات و عواطف
به عنوان عوامل مهیج می توانند معلمان را برانگیزانند تا به گونه ای اثربخش تر تکالیف خود را انجام داده و
خدمات با کیفیت با ذینفعان مستقیم مدرسه یعنی دانشآموزان ارائه دهند ،لذا در نهایت این عوامل باعث
میشود این سوال مطرح گردد که آیا بین انگیزش شغلی و خالقیت با عملکرد حرفه ای معلمان شهرستان
جهرم رابطه معنی داری وجود دارد؟

روش:
روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود ..جامعهی آماری کلیه معلمان شهرستان جهرم بودند
که در سال تحصیلی 34-35در این شهرستان به تدریس پرداختند .از بین مراکز آموزشی  652نفر از معلمان
بر اساس انتخاب تصادفی طبقهای انتخاب شدند .تعداد نمونه بر اساس جدول مورگان تعیین شد.

ابزار اندازه گیری پژوهش
پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون :پرسشنامه عملکرد شغلی توسط پاترسون( )6372تهیه و توسط
ارشدی و شکرکن( )6975ترجمه شده است .این پرسشنامه دارای  65سوال از جهار درجه  :بندرت-
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گاهگاهی -اغلب و همیشه تشکیل شده است .منظری و شکرکن( )6975ضریب پایایی این پرسشنامه را در
نمونه دبیران مدارس پسرانه شهرستان اهواز با استفاده از فرمول اسپیرمن -براون و روش تنصیف زوج  -فرد
معادل 2/34گزارش کرده اند .امینی و نوری ( )6975در نمونه  33نفری کارکنان تصزیه خانه اصفهان ضریب
پایایی این پرسشنامه را با روش آلفای کرونباخ 2/7و با روش تنصیف  2/53گزارش کرده اند .سیاحی و
شکرکن( )6975ضریب پایایی این پرسشنامه را با روش آلفای کرونباخ  2/35و با روش تنصیف  2/35گزارش
کرده اند .خوشکا دنیسی و شکرکن( )6931ضریب پایایی و روایی این پرسشنامه را  2/32و 2/32گزارش
کرده اند .ارشدی ( )6913این پرسشنامه را در ایران ترجمه و آماده اجرا نمود و به ترتیب ضرایب آلفای
کرونباخ و بازآزمایی آن را برابر با  2/73و  2/77گزارش کرده است.
پرسشنامه انگیزش شغلی :این پرسشنامه توسط هکمن و آلدهام( )6375به منظور سنجش میزان
انگیزش شغلی کارمندان تهیه شده است.ریچارد هکمن و گرگ آلدهام جامع ترین مدل مشخصات شغلی را
تدوین کرده اند 5.مشخصه کلیدی که می تواند برای توصیف انگیزه بالقوه یک شغل به کار برده شود عبارتند
از :تنوع مهارت ،هویت وظیفه ،اهمیت وظیفه،استقالل،بازخورد .اعتبار آزمون توسط کاردانی( )6931با استفاده
از روش الفای کرونباخ2/73گزارش شده است(پاشا شریفی)6937،
پرسشنامه خالقیت اسمی :در زمینهی خالقیت سازمانی از پرسشنامهی اسمی( )6935استفاده شده است
که این پرسشنامه مشتمل بر  92سوال و شش بعد و بر اساس طیف لیکرت پنج گزینه ای تنظیم گردیده
است .خادم الحسینی( )6931پایایی آنرا  2/31گزارش کرده است .ت اسمی( )6935پایایی آن را 2/34و
جلیلی( 2/72 )6931محاسبه نموده است .پایایی کل این پرسشنامه در این پژوهش با روش آلفای کرونباخ
برابر با  2/37مورد محاسبه قرار گرفت.

یافته ها:
جدول  -1-4آمار توصیفی مربوط به ابعاد خالقیت کارکنان

ابعاد خالقیت
تحمل شکست
قبول ابهام
تشویق
قبول سواالت
تحمل تضاد
کنترل بیرونی

میانگین
65/14
65/26
65/15
65/62
65/13
65/22

انحراف استاندارد
9/67
9/92
9/26
9/33
9/29
9/29

بیشترین
1
1
5
1
5
7

کمترین
22
26
26
22
26
29
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جدول  -7-4آمار توصیفی مربوط به انگیزش شغلی

ابعاد انگیزش شغلی
تنوع مهارت
هویت شغل
اهمیت شغل
استقالل
بازخورد شغل

انحراف استاندارد
4/96
9/14
4/29
9/31
9/29

میانگین
64/92
64/53
65/41
64/33
65/13

حداکثر
26
26
26
26
26

حداقل
9
5
9
9
5

جدول  -3-4آمار توصیفی مربوط به عملکرد حرفه ای

عملکرد حرفه ای

انحراف استاندارد
1/43

میانگین
54/23

حداکثر
12

حداقل
92

بررسی فرضیه فرعی اول تحقیق  «:ابعاد خالقیت با عملکرد حرفه ای رابطه معناداری
دارد ».جهت آزمون این فرضیه از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که در ادامه مشاهده
میشود.
جدول  -4-4ضریب همبستگی بین ابعاد خالفیت و عملکرد حرفه ای

متغیرها
تحمل شکست
قبول ابهام
تشویق
قبول سواالت
تحمل تضاد
کنترل بیرونی
عملکرد حرفه ای

6
6

2

**2/21
**2/92
**2/49
**2/22
**2/22
**2/21

6
**2/99
**2/63
**2/46
**2/91
**2/23

9

4

5

1

7

6
**2/22
**2/23
**2/29
**/21

6
**2/23
**2/24
**2/22

6
**2/93
**2/23

6
2/62

6

(**)P<2/26

همانطور که در جدول  4-4مشاهده میشود همبستگی مثبت و معنیداری بین ابعاد تحمل شکست(2/26
< p؛  ،)r = 2/21قبول ابهام( p <2/26؛  ،)r = 2/23تشویق( p <2/26؛  ،)r = 2/21قبول سواالت(p 2/26
<؛  ،)r = 2/22تحمل تضاد( p <2/26؛  )r = 2/23با عملکرد حرفه ای وجود دارد .اما بین بعد کنترل بیرونی
با عملکرد حرفه ای معلمان رابطه ای مشاهده نشده است.
بررسی فرضیه فرعی دوم تحقیق  «:ابعاد انگیزش شغلی با عملکرد حرفه ای رابطه
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معناداری دارد ».جهت آزمون این فرضیه از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که در ادامه
مشاهده میشود.
جدول  -4-4ضریب همبستگی بین ابعاد انگیزش شغلی و عملکرد حرفه ای
متغیرها
تنوع مهارت
هویت شغل
اهمیت شغل
استقالل
بازخورد شغل
عملکرد حرفه ای

6
6

2

**2/99
**2/29
**2/24
**2/29
**2/92

6
**2/29
**2/63
**2/27
**2/92

9

5

4

6
6

**2/26
**2/23
**2/26

**2/23
**2/27

6
**2/23

6

همانطور که در جدول  5-4مشاهده میشود همبستگی مثبت و معنیداری بین ابعاد تنوع مهارت (p 2/26
<؛  ،)r = 2/92هویت شغل( p <2/26؛  ،)r = 2/92اهمیت شغل( p <2/26؛  ،)r = 2/26استقالل(p 2/26

<؛  ،)r = 2/27بازخورد شغل( p <2/26؛  )r = 2/23با عملکرد حرفه ای وجود دارد.
.بررسی فرضیه فرعی سوم تحقیق  «:ابعاد خالقیت به طور معناداری قادر به پیشبینی عملکرد حرفه ای
می باشد ».جهت آزمون این فرضیه از آزمون رگرسیون استفاده شد که در ادامه مشاهده می شود.
جدول  -6-4آزمون تحلیل رگرسیون چند گانه
متغیر
مالک

متغیرپیش بین

B

T

P

عملکرد حرفه ای

تحمل شکست
قبول ابهام
تشویق
قبول سواالت
تحمل تضاد
کنترل بیرونی

2/66
2/29
2/46
2/23
2/62
-2/49

2/54
2/66
9/92
2/21
2/52
-9/35

2/55
2/25
2/24
2/54
2/59
2/24

R

2/466

R2

2/613

F

4/129

P

2/222

جهت پیش بینی عملکرد معلمان بر اساس ابعاد خالقیت طبق جدول  1-4از تحلیل رگرسیون چندگانه
استفاده شد  .همان گونه که در این جدول مشاهده می شود مقدار Rبرای پیش بینی عملکرد حرفه ای
شرکت کنندگان از روی مولفه های خالقیت  2/466می باشد مقدار مجذور Rبرابر  2/613می باشد که
نشان می دهد ابعاد خالقیت در کل نزدیک به  67درصد از تغییرات واریانس عملکرد حرفه ای شرکت
کنندگان را تبیین می کنند و با توجه به میزان  Fو  Pبه دست آمده نشان می دهد که از بین ابعاد خالقیت،
ابعاد قبول ابهام ،تشویق و کنترل بیرونی قدرت پیش بینی عملکرد حرفه ای را داشتند.
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بررسی فرضیه فرعی چهارم تحقیق  «:ابعاد انگیزش شغلی به طور معناداری قادر به پیشبینی عملکرد
حرفه ای می باشد ».جهت آزمون این فرضیه از آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد که در ادامه
مشاهده می شود.
جدول  -2-4آزمون تحلیل رگرسیون چند گانه
متغیر
مالک

عملکرد حرفه ای

متغیرپیش بین

B

T

P

R

تنوع مهارت
هویت شغل
اهمیت شغل
استقالل
بازخورد شغل

2/27
2/62
2/23
2/66
2/99

2/791
2/36
2/13
2/91
9/66

2/29
2/919
2/439
2/762
2/222

2/945

R2

2/663

P

F

9/726

2/224

جهت پیش بینی عملکرد معلمان بر اساس ابعاد انگیزش شغلی طبق جدول 7-4از تحلیل رگرسیون
چندگانه استفاده شد  .همان گونه که در این جدول مشاهده می شود مقدار Rبرای پیش بینی عملکرد حرفه
ای شرکت کنندگان از روی مولفه های انگیزش شغلی  2/945می باشد مقدار مجذور Rبرابر  2/663می
باشد که نشان می دهد ابعاد انگیزش شغلی در کل نزدیک به  62درصد از تغییرات واریانس عملکرد حرفه
ای شرکت کنندگان را تبیین می کنند و با توجه به میزان  Fو  Pبه دست آمده تنها دو بعد تنوع مهارت و
بازخورد شغل قدرت پیش بینی معناداری برای عملکرد حرفه ای داشت.
بررسی فرضیه اصلی تحقیق «بین انگیزش شغلی و خالقیت با عملکرد حرفه ای معلمان شهرستان
جهرم رابطه معناداری وجود دارد ».جهت آزمون این فرضیه از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد
که در ادامه مشاهده میشود.
جدول  -4-4ضریب همبستگی بین ابعاد انگیزش شغلی و عملکرد حرفه ای

6
6

2

9

متغیرها
انگیزش شغلی
6
**2/99
خالقیت شغلی
6
**2/27
**2/29
عملکرد حرفه ای
همانطور که در جدول  5-4مشاهده میشود همبستگی مثبت و معنیداری بین انگیزش شغلی با عملکرد
حرفه ای ( p <2/26؛  )r = 2/29و همچنین خالقیت شغلی با عملکرد شغلی ( p <2/26؛  )r = 2/27با
عملکرد حرفه ای وجود دارد.
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بحث و نتیجه گیری:
بحث در خصوص فرضیه فرعی اول و سوم:
فرضیه فرعی اول « :ابعاد خالقیت با عملکرد حرفه ای رابطه معناداری دارد ».جهت آزمون
این فرضیه از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد نتایج نشان داد که همبستگی مثبت و معنیداری
بین ابعاد تحمل شکست ،قبول ابهام ،تشویق ،قبول سواالت و تحمل تضاد با عملکرد حرفه ای وجود دارد .اما
بین بعد کنترل بیرونی با عملکرد حرفه ای معلمان رابطه ای مشاهده نشده است.
فرضیه فرعی سوم « :ابعاد خالقیت به طور معناداری قادر به پیشبینی عملکرد حرفه ای
می باشد ».جهت آزمون این فرضیه از آزمون رگرسیون استفاده شد .نتایج نشان داد که از بین ابعاد
خالقیت ،ابعاد قبول ابهام ،تشویق و کنترل بیرونی قدرت پیش بینی عملکرد حرفه ای را داشتند.
نتیجه این آزمون ها با نتایج تحقیقات رادان( ،)6936امین بیدختی و همکاران( ،)6937ناظم و
همکاران( ،)6935آمابیل و همکاران( ،)2224ساروقی،لیبائرس و برکمپر ( )2265همسو میباشد .تحقیقات
نشان می دهد که خالقیت و ابعاد آن نقش مهمی در عملکرد شغلی معلمان و کارکنان دارد .در تبیین این
یافته ها نیز می توان در موافقت با نویل 6و دیگران ( )2266و کاالن 2و دیگران ( )2262اذعان کرد که افراد
برخوردار از ویژگی های خالق نظیر هوش هیجانی ،اقتدار اخالقی ،ظرفیت سازمانی ،هوش هیجانی و قدرت
مجاب سازی ،می توانند مواضع ،رفتارها و عملکرد های خود را متناسب با وضعیت زمانی و مکانی و موقعیت
های اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی تنظیم کنند و بر آن اساس بهترین و بیشترین عملکرد را از خود نشان
دهند.آنها یادآور می شود که از میان پنج عامل هوشمندی ،اهمیت خالقیت محیطی فزونتر از دیگر عوامل
است؛ چه افراد برخوردار از این نوع هوش ،هم فوریت های سازمانی را بخوبی درک و مدیریت می کنند و
هم در موقعیت عادی بهتر می توانند با افراد و مدیران باالتر از خود ارتباط برقرار کنند؛ افزون بر آن ،آنان به
سبب شناخت منابع قدرت و نیز آگاهی از ظرفیت های رسانه ای و ارتباطی جامعه ،می توانند بحران ها و
تهدیدها را به فرصت تبدیل ،و از آن برای افزایش کارایی سازمان خود استفاده کنند.
در خصوص تبیین رابطه بین تحمل شکست با عملکرد حرفه ای معلمان باید گفت که یکی از مهمترین
توانایی انسان که باعث سازگاری مؤثر با عوامل خطر میشود تاب آوری و تحمل شکست است.
جرمی()2224مفهوم تحمل را به معنای کنترل یا اقدام بر عوامل فشارزا قبل از این که به فرد آسیب برساند،
به کار میبرد .تحمل شکست توانایی افراد در سازگاری مؤثر با محیط است ،علیرغم قرارداشتن در معرض
عوامل خطرآفرین .عوامل خطرآفرین آن دسته شرایط و موقعیتهای منفی هستند که با پیامدهای منفی و
1 -Noel
2-Callan
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مشکالت رفتاری مرتبط میشوند .بنابراین افرادی که تحمل شکست باالیی دارند عملکردشان موثر تر میشود
در نتیجه در شغل خود حرفه ای تر عمل می نمایند.
در خصوص تبیین رابطه بین قبول ابهام با عملکرد حرفه ای معلمان باید گفت که ابهام نقش باعث میشود
که اوال فشار روانی و نارضایتی پدید می آورد .دوما منجربه کاهش بهره وری نیروی انسانی می شود .سوما
منجر به احساس بیهودگی در سازگاری با محیط سازمان می گردد .اگر وظایف و مسئولیت های شغلی با
قوانین و مقررات ،منابع ،امکانات ،انتظارات و توقعات از فرد در شغلش تطابق نداشته باشد نوعی ابهام نقش
ایجاد شده و موجب ناخشنودی فرد می گردد .رفتارهای نامناسب برای ایفای یک نقش ممکن است با
رفتارهای مناسب برای ایفای نقشی دیگر سازگار نبوده و حتی احتماال با یکدیگر تعارض نقش نیز داشته
باشند .تجربه ابهام نقش می تواند به واکنشهای متناقض ،احساسات تنش ،کاهش اعتماد به نفس و نارضایتی
در فرد منجر شود اما اگر افراد ابهام را قبول یا خود را با آن وفق دهد نتیجه عکسی دارد و به بهبود عملکرد
منجر میشود.
در خصوص تبیین رابطه بین تشویق با عملکرد حرفه ای معلمان باید گفت که هنگامی که کارکنان ،در کار
خود تشویق شوند ،تمایل بیشتری برای کار با همدیگر و به اشتراک گذاشتن دانش نشان می
دهند(جانسون .)2222،هنگامی که در سازمان ها تشویق کارکنان در اولویت باشد کارکنان تمایل بیشاری به
برقراری تعامل اجتماعی برای تبادل و به اشتراک گذاری دانش برای افکار خالقانه دارند .به عبارتی هنگامی
که افراد نقش شخصی خود را در سازمان به خوبی درک می کنند ،احتمال بیشتری دارد که با یکدیگر
رابطهی تعاملی برقرار کنند و کارکنان برای مبادله ،به منظور خلق موضوع های جدید ،تعامل خود را با
دیگران افزایش می دهند .در نتیجه نه تنها عملکرد شخصی بلکه عملکرد کلی سازمان نیز افزایش میابد.
در خصوص تبیین رابطه بین قبول تغییر سواالت با عملکرد حرفه ای معلمان باید گفت که افرادی که در
این بعد نمره باالیی میگیرند معتقدند که اوال در این اداره ،مدیریت و اعضای سازمان نسبت به تغییر احساس
نیاز می کنند .دوما در این اداره ،تعارض و تضاد پدیده ها مورد انتظار هستند .سوما در این اداره ،زمینه برای
پیدایش عقاید مخالف وجود دارد .چهارما در این اداره ،انتقاد از ایده ها برای سازمان مشکل ساز نیست .و
پنجم اینکه در این اداره ،اعتقاد بر این است که تعارض برای سالمتی و بقای سازمان ضروری است .به
همین خاطر این افراد دارای انعطاف پذیری بیشتری هستند و افراد انعطاف پذیر نیز در کار خود موفق تر
عمل مینمایند.
در خصوص تبیین رابطه بین قبول تضاد با عملکرد حرفه ای معلمان باید گفت که تضاد شغلی مستقیم یا
غیر مستقیم باعث استرس شغلی میشود .همچنین تضاد شغلی ناشی از مشکالت زیاد در محیط کاری،
تغییرات مداوم خارج از کنترل ،جابه جایی مداوم ،اضافه کاری ،ساعت کاری زیاد ،بی نظمی ساعت کاری می
باشد .گرینبرگ هم معتقد است که تعارض زیاد شغلی منجر به فرسودگی شغلی می شود .زمانی که فرد
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استرس زیاد ،مداوم و کنترل نشده در محیط کار تجربه می کند؛ تقاضای محیط کار بیش از توانایی فرد باشد
و نتواند به اهداف خویش برسد و همچنین افرادی که آستانه تحمل پایینی دارند و توانایی مقابله با استرس را
ندارند بیشتر در مرض فرسودگی شغلی قرار می گیرند .بنابراین اینگونه هست که تعارض عملکرد کلی را
پایین می آورد .اما با پذیرش تضاد در شغل افراد راحت تر با مشکالت کنار می آیند در نتیجه عملکرد آنها
بهبود می یابد.
بحث درخصوص فرضیه فرعی دوم و چهارم:

فرضیه فرعی دوم « :ابعاد انگیزش شغلی با عملکرد حرفه ای رابطه معناداری دارد».
جهت آزمون این فرضیه از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد .نتایج نشان داد که همبستگی
مثبت و معنیداری بین ابعاد تنوع مهارت ،هویت شغل ،اهمیت شغل ،استقالل و بازخورد شغل با عملکرد
حرفه ای وجود دارد.
فرضیه فرعی چهارم « :ابعاد انگیزش شغلی به طور معناداری قادر به پیشبینی عملکرد
حرفه ای می باشد ».جهت آزمون این فرضیه از آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد .نتایج نشان
داد که از بین ابعاد انگیزش ،تنها دو بعد تنوع مهارت و بازخورد شغل قدرت پیش بینی معناداری برای عملکرد
حرفه ای داشت.
نتیجه این آزمون ها با نتایج تحقیقات ساعتچی و همکاران( ،)6937داوودی و همکاران ( ،)6936خلقی فرد
و همکاران ( ،)6932تزینر و تنامی ( ،)2269مارلین ال و همکاران( ،)2262مهمت دی و همکاران()2223و
ویمن ( )2223همسو می باشد.
6
در خصوص تاثیر انگیزش بر عملکرد کارکنان بارباتو ( )2224اعتقاد دارد انگیزه کارکنان می تواند از لحاظ
تجربی این علل بروز این رفتارها را تبیین کند .درک صحیح انگیزش می تواند به عنوان ابزار با ارزشی به
منظور شناخت علل رفتار در سازمان ها و پیش بینی تاثیرات اقدامات مدیریتی به کار آید .همچنین با شناخت
انگیزش می توان رفتارها را در سازمان ها به گونه ای هدایت کرد که اهداف فردی و سازمانی تامین شود .از
آنجا که انگیزه کارکنان ،رفتار آنها را هدایت می کند ،این انگیزه می تواند بر رفتارهای اختیاری آنها نیز
تاثیرگذار باشد (بارباتو .)2224،آلن و راش )6333(2نیز معتقدند که مدیران برای ارزیابی رفتار شهروندی
سازمانی کارکنان ،به برداشت خود از انگیزه کارکنان تکیه می کنند؛ بنابراین انتظار می رود منابع انگیزش
ارتباطی قوی با رفتارهای عملکرد حرفه ای آنها داشته باشد(آلن و راش.)6333،
انگیزش ،خودپنداره درونی از تمایل فرد به راضی کردن و تقویت احساس خود از صفات ،شایستگی ها و
1 -Barbato
2-Allen&Rash
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ارزش هاست .افراد دارای چنین انگیزه ای ،برای صفات ،شایستگی ها و ارزش هایی که مبنای خود آرمانی
هستند ،استانداردهایی درونی در نظر می گیرند .این انگیزه در افرادی موثر است که به رفتارهایی تمایل نشان
می دهند که این استاداردهای شخصی را تقویت می کنند و به مراحل باالتری از شایستگی می رسند. .
نتیجه تحقیق جان ویمن ( )2223نشان داد که انگیزش کاری ،فاکتورهای منتخب محیطی و منبع کنترل با
رضایت شغلی معلمین ارتباط دارد .مهمت دی و همکاران( )2223در پژوهشی تحت عنوان تاثیر انگیزش بر
رضایت شغلی و تعهد سازمانی معلمان دریافتند که :انگیزش بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی اثر مثبت می
گذارد و انگیزش باال رضایت شغلی باال و انگیزش پایین ،رضایت شغلی پایین را منجر می شود  .مارلین ال و
همکاران( )2262در پژوهشی با عنوان تاثیر انگیزش در رضایت شغلی مدیران پرستاری نشان دند که مدیرانی
که سابقه طوالنی در مدیریت اجرایی داشتند و با دانشگاهها و مدارس پرستاری همکاری زیادی داشتند،
رابطه مستقیمی بین انگیزش و رضایت شغلی آن ها مشاهده نشد .همچنین انگیزش پیشگویی کننده مهمی
از رضایت شغلی بود.
اشخاص دارای انگیزش خودپنداره ی درونی ،به استانداردهای شخصی تمایل دارند و فعالیتهایی را دنبال
می کنند که نیازمند مهارت های منحصر به فرد آنهاست .زمانی که افراد ،در رفتارهایی مطابق با خودپنداره
خود درگیر می شوند ،این احتمال وجود دارد که خود را در استاندارد باالی عملکرد حفظ کنند .اگر این
استانداردها منعکس کننده اخالق قوی کار باشد ،فعالیت هایی را دنبال خواهند کرد که به دیگران کمک
کنند .افرادی که انگیزش خود پنداره ی درونی باالیی دارند نیز دارای این مشخصات هستند .بارباتو و شول
( )6333شباهت های بین انگیزش خودپنداره درونی و نیاز به موفقیت را نشان می دهند (بارباتو و
شول .)6333،6بارباتو و استوری )2266(2ارتباط مثبتی بین ارزش برای موفقیت و پنج نوع رفتارهای
شهروندی سازمانی شان دادند(بارباتو و استوری .)2266،تانگ و ابراهیم ( )6333ارتباط مثبتی را بین
رفتارهای شهروندی سازمانی و انگیزش موفقیت گزارش کردند.
هرزبرگ )6311(9در نظریه انگیزش و بهداشت روانی اظهار می دارد نیازهایی را می توان معرفی کرد که از
یک سو برای نیروی انسانی رضایت و کامیابی بوجود آورده و از سوی دیگر ،فقدان رضایت ،بی تفاوتی به
وجود می آورد .در صورت رفع این نیازها شخص راضی می شود.
عوامل ارضا کننده این نیازها عوامل شغلی ،درونی و نه محیطی ،هستند و شامل کسب موفقیت ،تحسین به
خاطر انجام کار ،مسئولیت بیشتر و رشد در کار می باشد .پایداری این رضایت ،ترکیب محتویات شغلی به نحو
مطلوب است .بدین سان باید به موازات بهسازی محیط شغلی ،به برانگیختن انگیزه های خالقه آدمی
1 -Baebuto&Scholl
2 -Story
3-Herzberg
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پرداخت .انگیزه های خالقه آدمی ،رضایت واقعی را در ذات ،کیفت و نتیجه کار جستجو می کنند .ضمنا،
طبق نظریه انگیزش ،موفقیت در صدد شناخت انگیزه هایی بر می آید که باعث می شود ،شخصی از شخص
دیگر تالش بیشتری کرده و خواهان توفیق در کار است و می کوشد به نحوی آن را در افرادی که چندان
رغبت ندارند بوجود آورد .اشخاصی که از این انگیزه بهره مندانه در صدد پذیرش سطح متعارفی از مخاطره در
کار بر آمده و به دریافت بازخورد های آن در محیط کار تمایل دارند .لذت و رضایت شغلی و اتمام کار به نحو
کامل ،از مشخصه این اشخاص است(.کوئلبل.)6336 ،6
در خصوص تبیین رابطه بین تنوع مهارت با عملکرد حرفه ای معلمان باید گفت که تنوع مهارت به
گسترش نیازهای شغلی کارمندی که از استعداد ها یا مهارت های متعدد به منظور انجام موفق شغل استفاده
می کند اشاره دارد .بدون شک افراد با استعداد و دارای مهارت در کار دارای خالقیت باالتری نسبت به بقیه
افرادی هستند که از مهارت و استعداد پایینی برخوردارند .به همین دلیل آنها از این مهارت ها جهت بهتر
عمل کردن و مقابله با مشکالت استفاده میکنند .در نتیجه عملکرد حرفه ای آنها نیز افزایش میابد.
در خصوص تبیین رابطه بین هویت شغل با عملکرد حرفه ای معلمان باید گفت که هویت شغلی منجر به
شکل گیری یک گروه منسجم در سازمان می شود و سازمان را از مزیت های کار تیمی در حد اعلی
برخوردار می نماید .از جمله اینکه در کار تیمی ،احتمال ارائه راه حل های ابتکاری و خالقانه برای حل مسائل
مبتال به سازمان بیشتر می شود و عقل جمعی تیمی می تواند در دانش و مهارت روبه رو شدن با مسائل
سازمانی را افزایش دهد که در نتیجه آن بسیاری از متغیرهای رفتارشناسی داخل سازمانی از جمله انگیزه،
مشارکت ،فرصت رشد فردی باالتر می رود و در پی آن عملکرد سازمان را متأثر می سازد.
در خصوص تبیین رابطه بین اهمیت شغل با عملکرد حرفه ای معلمان باید گفت که اهمیت شغل به
تماس( برخوردی) کار یک نفر با دیگر افراد،اشاره می نماید،وقتی شغل یک نفر دارای اهمیت است که ،آنچه
را که او انجام می دهد ،عملکرد موفقیت آمیزتری را نسبت به دیگر شغلها در شرکت به همراه داشته باشد .
به همین دلیل است که در این پژوهش نیز مشخص شد عملکرد حرفه ای شرکت کننذگان متاثر از اهمیت
شغل آنهاست.
در خصوص تبیین رابطه بین استقالل و بازخورد شغلی با عملکرد حرفه ای معلمان باید گفت که شغلی
دارای استقالل می باشد که دارای آزادی در تصمیم گیری ،استقالل از سرپرست ،روش های فهرست بندی
وظایف شغلی و نحوه اجرای شغل باشد .استقالل شغلی به عنوان یکی از ابعاد و مؤلفه های سرمایه اجتماعی
و به مثابه عاملی نگهدارنده در زمره ارزشهایی است که باید در قشرها و گروههای کاری هر جامعه ای ایجاد،
تقویت و منتشر شود .این متغیر همچنین یکی از مهمترین شاخصها و نشانگرهای مؤثر سالمت و بهزیستی

1-Koelbel
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شغلی است .بسیاری از فیلسوفان اجتماعی نظیر هیس و توکویل معتقدند که استقالل ،پایه اساسی نظم می
باشد ،استقالل تنش های شغلی را کاهش و انسجام را افزایش می دهد در نتیجه عملکرد فرد را بهبود می
بخشد
بررسی فرضیه اصلی تحقیق «بین انگیزش شغلی و خالقیت با عملکرد حرفه ای معلمان شهرستان
جهرم رابطه معناداری وجود دارد ».جهت آزمون این فرضیه از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
نتایج نشان داد که همبستگی مثبت و معنیداری بین انگیزش شغلی با عملکرد حرفه ای و همچنین خالقیت
شغلی با عملکرد حرفه ای وجود دارد .نتیجه این آزمون با نتایج تحقیقات بیدختی و همکاران( ،)6937ناظم و
همکاران( ،)6935ساعتچی و همکاران( ،)6937تزینر و تنامی ( ،)2269مارلین ال و همکاران( ،)2262مهمت
دی و همکاران( )2223و ویمن ( )2223همسو می باشد .در تبیین یافته های فوق بایست گفت که نتایج این
آزمون حاکی از آن است که خالقیت و انگیزش شغلی دو شاخص بسیار مهم در میزان عملکرد حرفه ای می
باشند .خالقیت و انگیزش شغلی هر کدام به گونه ای یاعث کاهش یا افزایش عملکرد حرفه ای می شود.
انگیزش شغلی مجموعه ای از نیروهای اثر بخشی است که از درون و ورای وجود شخص سرچشمه می گیرد
تا آغازگر رفتار مربوط به کار باشد و شکل ،جهت ،شدت و مداومت آن را تعیین می کنند (پیندر6333 ،6؛ به
نقل از ارشدی .)6931،میل با اراده انجام کار یا انگیزش ،عامل اساسی در ایجاد تالش های و فعالیت های
فرد یا افراد است انگیزش یکی از ابزارهای مهم در القای کارکنان برای تولید نتیجه موثر و کارآمد و خلق
محیط کاری مثبت و اجرای موفقیت آمیز برنامه های پیش بینی شده است(بسل )2262،2برای افزایش بهره
وری در سازمان نیاز به تامین شرایط چندی احساس می شود که مهم ترین آن عامل انسانی است .نیروی
انسانی انگیخته برای انجام وظایف خود مهم ترین عامل بهره وری است انگیزش کارکنان نیز باعث افزایش
سطح روحیه و رضایت شغلی کارکنان الزم است به ارضای نیازهای آنان در محیط کار توجه شود و تنها
مدیرانی می توانند موجبات ارضای مراتب باالی کارکنان تحت نظارت خود را فراهم کنند که فضای روانی
مناسب را در درون سازمان بوجود آورده باشد(قره خانی.)6935،
همچنین خالقیت ویژگی اکتسابی است که در گذر زمان و در گامهای تدریجی و بر اثر تجارب مختلف
شکل می گیرد؛ لیکن از این یافته می توان استنباط کرد که با غنی ساختن تجربه معلمان و گسترش آموزش
های آنان می توان فراگیری ویژگی هوشمندی را به جلو انداخت و به آنها کمک کرد تا این ویژگی را در
همان سال های آغازین ماموریت و مدیریت خود بدست آورند تا باعث بهبود عملکرد آنها شود.
در نهایت اینکه این پژوهش دارای محدودیت هایی از جمله محدودیت گروه نمونه ،استفاده صرف از
پرسشنامه و عدم توانایی در کنترل متغیرهای دیگر بود .لذا پیشنهاد می شود لذا برای اینکه نتایج حاصل از
1 -Pinder
2-Bessell
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این پژوهش ها را بتوان با اطمینان خاطر بیشتر به جامعه تعمیم داد باید چنین موضوعاتی به کرات در جوامع
دیگر و گسترده تر نیز بررسی شود تا با حذف و کنترل متغیرهای مزاحم به رابطه ی واقعیت بین دو متغیر پی
برد .همچنین پیشنهاد می شود که پژوهشگران آتی به بررسی رابطه عملکرد معلمان با دیگر متغیرها نظیره
ابعاد شخصیت،کیفیت زندگی کاری،طرحواره های هیجانی و نگرش های ناکارآمد ،اعتماد بین فردی و غیره
بپردازند.
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