
 

 

 

 

 آموزشی مدیریت تحقیقات پژوهشی - علمی فصلنامه

 (99 پیاپی( 6931 پاییز ،اول شماره نهم، سال
 

ارائه مدل تاثیر فرهنگ کار بر رفتار نوآورانه و عملکرد سازمانی معلمان 

 ابتدایی شهر اردبیل با استفاده از مدل یابی معادالت ساختاری 
 3ابوالفضل گنجه، 2ابوالفضل نوری، 1حسن احمدی

  چکیده

 معلمان سازمانی عملکرد و نوآورانه رفتار بر کار فرهنگ تاثیر بررسی مدل ساختاری طالعه،از این م هدف
روش پژوهش از نوع همبستگی با استفاده از مدل یابی علی بود. جامعه آماری این  .بود اردبیل شهر ابتدایی

 به نفر 241 کوکران رمولف از استفاده با که بود نفر 722 تعداد به اردبیل شهر ابتدایی معلمان کلیه پژوهش
 کار فرهنگ ابزار اندازه گیری پژوهش سه پرسشنامه استاندارد .شدند انتخاب ای خوشه گیری نمونه شیوه

بود.  (6932)احمدی ،پرسشنامه عملکرد سازمانی( 2222)نوآورانه جانسن رفتار ،پرسشنامه(6936) احمدی
ن است و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آزمون روایی صوری و محتوایی پرسشنامه مورد تایید صاحبنظرا

/. محاسبه شد. در راستای بررسی فرضیه های پژوهش داده 35/. و 33/.، 33آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با 
( و برای برازش علی معادالت ( Spss 20های حاصل برای تحلیل به صفحات داده های خام نرم افزار 

منتقل و سپس تحلیل شد. یافته های بدست آمده از تحلیل های آماری  Lisrel8.54ساختاری به نرم افزار 
نشان داد که تاثیر فرهنگ کار بر رفتار نوآورانه و عملکرد سازمانی معلمان مثبت و معناد ار است. هم چنین 

ش مدل علی طراحی شده در پژوهش بر اساس الگوی معادالت ساختاری برازش گردید. شاخص نیکویی براز
(GFI )32/2 215/2و ریشه میانگین مجذور باقی مانده ها در مدل متغیر های مکنون  =RMSEA  .بود

بنابراین مدل دارای برازش نسبتا خوبی بوده است و به این ترتیب مدل معادالت ساختاری فرهنگ کار بر 
 رفتار نوآورانه و عملکرد سازمانی معلمان موثر بوده است.

 ، رفتار نوآورانه، عملکرد سازمانی،معلمانفرهنگ کار کلید واژه:
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 مقدمه 
. از (6،2265وساماویبول و همکارانبا توسعه علم و تکنولوژی جامعه جهانی به سرعت در حال تغییر است )

 و نیروهایی مانا از مندی بهره گرو در آن موفقیت که است سازمانهایی جمله از پرورش و این رو آموزش
 حمایتی اقدامات ها و برنامه که هستند پرورش و آموزش نیروهای مهمترین و ترینمؤثر معلمان است، متعهد

 عوامل از معلمان انگیزه با ماندگاری . شود می اجرا آنها ماندگاری برای الزم و کافی انگیزه ایجاد و حفظ برای

 ،معلمان یتیحما اقدامات و ها برنامه .آموزان است دانش یادگیری و آموزش کیفیت بر تأثیرگذار مهم

 جهت در بیشتر تالش برای تمایل و انگیزه با خدمت آنها، تداوم مهمترین که دارند پی در گوناگون پیامدهای

 ماندگاری سبب معلمان، های انگیزه و تمایالت به توجه عدم . است و پرورش آموزش اهداف یافتن تحقق

 و است درآمیخته جایی جابه و انتقال ، اجرتمه ، ریزش نظیر هایی واژه با که شود آنان می انگیزة بدون
(. 6933دهد )پور اشرف و طوالنی، می نشان را معلمی حرفه در ماندگاری به تمایل عدم آنها تکرار مشاهده و
 مادی و انسانی منابع از اثربخش آمیزه ای به خویش اهداف به دستیابی در سازمان هر کامیابی از این رو

 مورد اخیر دهة دو در سازمان دارایی و سرمایه مهمترین عنوان به انسانی نیروی ،میان این در .دارد بستگی

(. سازمان ها منافع فردی و گروهی اعضای جامعه را 2،2266)دیویس و دیویساست گرفته جدی قرار توجه
ی تامین می کنند،اما حیات و موفقیت آنها در دستیابی به اهداف به کوششی وابسته است که از سوی نیرو

انسانی آنها صورت می گیرد.هر سازمان در صورتی موفق می شود که از کارکنانی برخوردار شد که دارای 
فرهنگ کار مجموعه رفتار های درونی شده مطلوب و مناسب در کارکنان  فرهنگ کار پیشرفته ای باشند.

به آن، مانند اخالق  است که برای توسعه و موفقیت در سازمان ضروری است. فرهنگ کار و مفاهیم نزدیک
( فرهنگ کار را رعایت نظم در انجام 2224کار یا وجدان کار در تحقیقات متعددی بررسی شده اند. کالرک )

( معتقد است فرهنگ 2222کارها، سخت کوشی و صرفه جویی در مصرف تجهیزات تعریف می کند.توراکو)
ت و سرعت عمل،سازگاری شغلی، انگیزه کار پیشرفته عبارت است از مجموعه ای از ویژگی ها مانند دق

کاری،توجه به اهداف سازمانی،تالش برای رسیدن به آنها، همکاری گروهی، تسلط شخصی،حساسیت در 
انجام وظایف، تفکر در خصوص کار و تالش برای ارتقای مهارت های کاری که برای موفقیت و پیشرفت 

یت در اهداف سازمانی و افزایش بهره وری می ضروری است. بر این اساس فرهنگ کار پیشرفته به موفق
انجامد، اما فرهنگ کار نامطلوب به هدر رفتن منابع و کاهش بهره وری در سازمان منجر می گردد. نام 

با عنوان وجدان کاری و کار مضاعف ،بیانگر این است که فرهنگ کار در  6933و  6979گذاری سال های 
اس پژوهش ها و منابع موجود،بهره وری ملی که مستقیما از فرهنک ایران مساله ای اجتماعی است. بر اس

                                                      
1 . Vesamavibool & et al 

2 . Davies, B., & Davies 
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کار ناشی می شود، نزدیک به صفر است و ساعت کار مفید در حدود یک ساعت در روز است، اما در آمریکا و 
ساعت در روز است. این واقعیت ها برای کشوری که بر اساس  3ساعت و در ژاپن بیش از  7اروپا در حدود 

 )احمدی، ی نخست را در منطقه دارا باشد امیدوار کننده نیست شمسی رتبه 6422بایست در سال چشم انداز 
(. از طرف دیگر نوآوری نقش کلیدی در بقای سازمان ها داشته است؛ به طوری که دانشمندان جامعه 6936

برابر دانشته اند، با این جذابیت مستمر نوآوری در سازمان ها را بی نظیر دانسته اند و آن را با توسعه سازمانی 
تفسیر رفتار خالقانه و نوآورانه کارکنان در سازمان ها یک امر کلیدی محسوب می گردد که می تواند به 

 بر را خود های تالش محققان اکثراز این رو  (.1،2261صورت فردی یا گروهی جلوه نماید)چانک و همکاران
 می تاثیر آنها عملکرد و نوآوری سازمانی بر که عواملی وسیله بدین تا اند نموده متمرکز معلمان مطالعه روی

 سازمان یک اثربخشی و وری بهره گیری اندازه عنوان به سازمانی عملکرد نمایند. شناسایی و درک را گذارد
 شود می انجام جامع و دقیق صورت به که کارکنان عملکرد چگونگی(. 2،2221 گدت) شود می شناسایی

 در رقابت رشد به رو روند(. 2223، 3همکاران و وانگ) است انسانی منابع پژوهش یاصل تمرکز از یکی
 ارتقای و گشته تر پیچیده رقابتی مزیت به دستیابی تا شده باعث آموزشی سازمانهای خصوص به سازمانها
 ییک. باشد مطرح آموزشی های سازمان عالی مدیران اصلی های دغدغه از یکی عنوان به سازمانی عملکرد

 دیگر های سازمان که حالی در ها سازمان از برخی چرا که، است بوده این کار و کسب در مهم سواالت از
 غیر و انتفاعی های سازمان برای مساله ترین مهم سازمانی، عملکرد. هستند موفق اند، خورده شکست
 این زیرا است، بوده مهم بسیار مدیران برای سازمانی عملکرد بر تاثیرگذار عوامل از اطالع.است انتفاعی
( ار 2227)4(. اوکانر و پانونن6932است)احمدی، اهمیت حائز آغاز در مناسب های قدم برداشتن برای مساله

کارکنان با وجدان کاری تحت عنوان ))کارکنان ایده آل(( یاد می کنند؛ زیرا این افراد دارای صفات مسئولیت 
داری هستند.کارکنانی که وجدان کاری دارند نسبت به کارکنانی که پذیری ، قابلیت اتکا، مقاومت و موفقیت م

وجدان کاری شان کمتر است از تمایل به بلند پروازی، روش مداری و نظم بیشتری دارند.وجدان کاری پیش 
بینی عملکرد سازمانی در همه مشاغل است.افرادی که وجدان کاری بیشتری دارند به علت ویژگی های یاد 

(.از این رو مسئله ما در این پژوهش این است که آیا 5،2225باالتری دارند)بیرن و همکارانشده عملکرد 
 فرهنگ کار بر رفتار نوآورانه و عملکرد سازمانی معلمان ابتدایی شهر اردبیل تاثیر دارد؟

 چه گفته شد ضرورت انجام این پژوهش از حیث موارد زیر حائز اهمیت است:با توجه به آن
اندرکاران مدیریت و توسعه منابع انسانی در آموزش و شود تا دستپژوهش باعث میانجام این  .6

                                                      
1 . chang &et al 

2 . Gadot  

3 . Wang & et al 

4 . O’Connor, M. C., & Paunonen 

5 . Byrne & et al 



001  6931پاييز ، اول، شماره نهمسال پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي  -فصلنامه علمي 
 

یابی به مزیت رقابتی پایدار و در نهایت تحقق توسعه سازمانی، بینش و در جهت دست -پرورش
 تری از وضعیت فرهنگ کار در مدارس پیدا کنند.بینانهدرک واقع

توانند ضمن ارزیابی ز نتایج حاصل از این پژوهش میکاران سازمان مذکور با استفاده ااندردست .2
های موجود در این زمینه، در جهت رفع مشکالت موجود در و شناسایی کاستی فرهنگ کاری

 تر عملکرد معلمان اقدام کنند.رابطه با آن و نیز کارآمدتر کردن هر چه بیش

ه این پژوهش می توانند سیستم با استفاده از نتیج نهایتا اینکه دست اندرکاران آموزش و پرورش .9
 ارتقای فرهنگ کار را در مدارس جهت دستیابی به موفقیت به اجرا در بیاورند.

 آنها از برخی به که دارد وجود شده گزارش مطالب با ارتباط در تحقیقاتی باال، نظری مالحظات به توجه با
 گرد؛ می اشاره

کار و عوامل اجتماعی موثر بر آن به این نتیجه ( در پژوهش خود با عنوان بررسی فرهنگ 6936احمدی)
دست یافت که مدیریت مشارکتی،عدالت سازمانی،رضایت شغلی،سن و سنوات خدمت بر فرهنگ کار تاثیر 
مثبت و معنادار دارند.تبیین فرهنگ کار بر حسب مجموعه متغیر های مستقل بیانگر آن است که رضایت 

 پیش بینی کننده های فرهنگ کار هستند. شغلی و سنوات خدمت به ترتیب قوی ترین
( در پژوهش خود با عنوان بررسی و میزان تاثیر و نقش عوامل موثر بر وجدان 6932لیاقتدار و همکاران)

 –اجتماعی در درجه اول و سپس عوامل فردی  –کاری به این نتیجه دست یافتند که عوامل فرهنگی 
موثرند.همچنین از میان عوامل جمعیت شناختی فقط عامل  شخصیتی و خانوادگی به ترتیب بر وجدان کاری

 جنسیت در عوامل موثر بر وجدان کاری اثر معناداری داشت.
( در پژوهش خود با عنوان بررسی عوامل موثر بر وجدان کاری مدیران مدارس متوسطه به این 6933سرمد)

دی، دانش مدیران، روابط انسانی، نتیجه رسید که بین جو سازمانی مدرسه، نظام ارزش ها، عوامل اقتصا
ویژگی های شخصیتی مدیران با وجدان کاری آنان رابطه وجود دارد. بین عوامل برون مدرسه ای با وجدان 

 کاری مدیران رابطه ای بدست نیامد.
( در پژوهش خود با عنوان رابطه بین جو سازمانی و وجدان کاری با عملکرد 6933احمد آبادی و همکاران)

 طور به جو نوآورانه ولی مستقیم طور به اتکا و قابلیت جو همکارانه ه این نتیجه دست یافتند کهشغلی ب
 اثر افراد شغلی عملکرد بر وجدان کاری: نتیجه گیری. می کنند پیش بینی را شغلی غیرمستقیم عملکرد

 از میتوانند و مدیران مانهاساز بنابراین،. دهد افزایش را تاثیر این می تواند مثبت نیز جو سازمانی. میگذارد
 جو مثبت ایجاد جهت در آنان، کاری وجدان به ویژه خود، شخصیتی کارکنان ویژگیهای سنجش طریق

 کنند. استفاده سازمانی
( در پژوهش خود با عنوان بررسی و تبیین راهکارهای نهادینه سازی و 6932صالحی،نیاز آذرجی و کاشف )

مورد مطالعه: کارکنان واحد های دانشگاه آزاد اسالمی استان مازندران( ) وجدان کاری و فرهنگ خودکنترلی
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تربیتی بر نهادینه  -شخصیتی،خانوادگی–اجتماعی ،فردی  –به این نتیجه دست یافتند که عوامل فرهنگی 
 سازی فرهنگ خود کنترلی و وجدان کاری کارکنان تاثیر گذارند و مسئوالن امر در سازمان باید به آنها عنایت

 و توجه کافی را لحاظ کنند.
( در پژوهش خود با عنوان رابطه بین اخالق کاری اسالمی و تعهد 2261)1بین صالح الدین و همکاران

که اخالق کاری اسالمی بر تعهد سازمانی و سه بعد آن تعد  سازمانی به این نتیجه دست یافتند
 عاطفی،هنجاری و مستمر تاثیر گذار است.

( در پژوهشی به بررسی تفاوت های زنان و مردان در وجدان کاری در آمریکا 2223مریاک و همکاران)
پرداختند .نتایج تحقیق اآنها نشان داد بر خالف آنچه پیش از این تصور می شد که زنان دارای وجدان کاری 

 ارد.قویتری نسبت به مردان هستند،هیچ تفاوت معناداری بین زنان و مردان به لحاظ وجدان کاری وجود ند
 سازمانی عملکرد و نوآورانه رفتار بر کار فرهنگ با توجه به مطالب باال این سوال مطرح است که : آیا

 دارد؟ تاثیر اردبیل شهر ابتدایی معلمان
 ( ،فرضیه های زیر دنبال می شود:6جهت بررسی این سوال اساسی بر اساس مدل نظری)شکل 

 ان اثر مستقیم دارد.: فرهنگ کار بر رفتار نوآورانه معلم6فرضیه 
 : فرهنگ کار بر عملکرد سازمانی معلمان اثر مستقیم دارد.2فرضیه 
 : رفتار نوآورانه بر عملکرد سازمانی معلمان اثر مستقیم دارد.9فرضیه 
 : فرهنگ کار از طریق رفتار نوآورانه بر عملکرد سازمانی معلمان اثر غیر مستقیم دارد.4فرضیه 

یکپارچه شده اند.ادامه این  6این پژوهش در یک مدل مفهومی بر اساس شکل  فرضیه های مطرح شده در
 پژوهش به بررسی فرضیه ها و مدل مطرح شده می پردازد.

 

                                                      
1 . bin Salahudin & et al 
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 مدل اولیه پژوهش -1شکل 

 روش پژوهش
پژوهش حاضر که با هدف بررسی تاثیر فرهنگ کا بر رفتار نوآورانه و عملکرد سازمانی معلمان ابتدایی 

ل به مرحله اجرا در آمده است ،در زمره پژوهش های توصیفی )غیرآزمایشی( از نوع همبستگی با شتهر اردبی
 استفاده از روش مدل یابی معادالت ساختاری است. مدل یابی معادالت ساختاری یک روش تحلیل چند

خطی کلی است متغیری بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیق تر، بسط مدل 
که به پژوهشگر امکان می دهد تا مجموعه ای از معادالت رگرسیون را به گونه همزمان مورد آزمون قرار 

نفر بود که با استفاده از  722دهد . جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه معلمان ابتدایی شهر اردبیل به تعداد 
 تخاب گردید.نفر به شیوه نمونه گیری خوشه ای ان 241فرمول کوکران 

 ابزار گردآوری داده ها
 64 ( که با6936جهت سنجش فرهنگ کار از پرسشنامه فرهنگ کار احمدی ) پرسشنامه فرهنگ کار:

از طریق آلفای  گویه استفاده شد. این ابزار دو بعد تعهد کاری و همکاری را می سنجد.پایایی پرسشنامه
 /. بدست آمد.33کرونباخ 

( اقتباس گردید. این ابزار از سه 2222ابزار مورد نظر از کار پژوهشی جانسن) ه:پرسشنامه رفتار نوآوران
گویه می  3بعد تولید ایده های نو،ترویج ایده های نو،و اجرای ایده های نو تشکیل شده است.این ابزار داری 

 //. بدست آمد.33باشد که پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ 
گویه و سه  61( که دارای 6932لکرد سازمانی از پرسشنامه احمدی)جهت سنجش عم عملکرد سازمانی:
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 آلفای طریق از پرسشنامه پایایی بعد رضایت ارباب رجوع،کیفیت کار و بهر ه وری می باشد استفاده گردید.
 .آمد بدست//. 35 کرونباخ

 یافته های پژوهش
که مقدار این شاخص برای داده  استفاده شده است KMOبرای بررسی اعتبار و کفایت داده ها از شاخص 

/.، پرسشنامه رفتار نوآورینانه برابر با 349های این پژوهش به ترتیب برای پرسشنامه فرهنگ کار برابر با 
/. بدست آمده است.این شاخص در دامنه صفر تا یک 362/. و برای پرسشنامه عملکرد سازمانی برابر با 325

نزدیک تر باشد داده های مورد نظر اندازه نمونه برای تحلیل عاملی  قرار دارد، و هر چقدر این شاخص به یک
مناسب تر هستند.از آزمون بارتلت نیز برای بررسی چگونگی ماتریس همبستگی استفاده می شود. آزمون 

بوده و فرض  25/2( داده شده است کوچگتر از 6بارتلت برای هر سه پرسشنامه همانگونه که در جدول)
 ماتریس همبستگی رد می شود. یکه)واحد( بودن

 بارتلت و KMO آزمون (1جدول

 
 پرسشنامه فرهنگ کار

 KMO 349/2آزمون 

 
 آزمون بارتلت

χ2 569/6937 

 622 درجة آزادی

Sig 222/2 

 
 پرسشنامه رفتار نوآورانه

 /.KMO 325 آزمون

 

 بارتلت آزمون

χ2 232/367 

 91 درجة آزادی
Sig 222/2 

 
 ه عملکرد سازمانیپرسشنام

 /.KMO 362 آزمون

 

 بارتلت آزمون

χ2 233/533 

 55 درجة آزادی
Sig 222/2 

 آزمون فرضیه های تحقیق
 .دارد مستقیم اثر معلمان نوآورانه رفتار بر کار فرهنگ: اول  فرضیه

رهنگ کار و : سطح معنی داری بین متغیر ف 9و  2مطابق با خروجی های معادالت ساختاری در شکل های 
( است و نشان دهنده این است که ارتباط میان 31/6می باشد که بزرگتر از ) 92/9رفتار نوآورانه معلمان 
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%( معنی دار است.همچنین با توجه به مقدار ضریب مسیر 35فرهنگ کار و رفتار نوآورانه در سطح اطمینان )
ثیر مثبتی بر رفتار نوآورانه معلمان دارد. بنابراین ( نتیجه می شود که فرهنگ کار تا93/2مابین این دو متغیر ) 

 فرضیه اول پژوهش تایید می شود.
 .دارد مستقیم اثر معلمان سازمانی عملکرد بر کار فرهنگ: دوم فرضیه
 و کار فرهنگ متغیر بین داری معنی سطح:  9 و 2 های شکل در ساختاری معادالت های خروجی با مطابق

 میان ارتباط که است این دهنده نشان و است( 31/6) از بزرگتر که باشد می 93/9 عملکرد سازمانی معلمان
 ضریب مقدار به توجه با همچنین .است دار معنی%( 35) اطمینان سطح سازمانی در عملکرد و کار فرهنگ

 نسازمانی معلما عملکرد بر مثبتی تاثیر کار فرهنگ که شود می نتیجه( 97/2)  متغیر دو این مابین مسیر
 .شود می تایید پژوهش دوم فرضیه بنابراین. دارد

 .دارد مستقیم اثر معلمان سازمانی عملکرد بر نوآورانه رفتار: سوم فرضیه
 نوآورانه رفتار متغیر بین داری معنی سطح:  9 و 2 های شکل در ساختاری معادالت های خروجی با مطابق

 میان ارتباط که است این دهنده نشان و است( 31/6) زا بزرگتر که باشد می 36/2 معلمان سازمانی عملکرد و
 ضریب مقدار به توجه با همچنین. است دار معنی%( 35) اطمینان سطح در سازمانی عملکرد و نوآورانه رفتار
 معلمان سازمانی عملکرد بر مثبتی تاثیر نوآورانه رفتار که شود می نتیجه( 92/2)  متغیر دو این مابین مسیر
 .شود می تایید پژوهش سوم فرضیه اینبنابر. دارد

 .دارد مستقیم غیر اثر معلمان سازمانی عملکرد بر نوآورانه رفتار طریق از کار فرهنگ: چهارم فرضیه
برای بررسی نقش میانجی رفتار نوآورانه از خروجی معادالت ساختاری بهره گرفته شده است.در بررسی 

تی اثرات مستقیم،غیرمستقیم و اثر کل مورد بررسی قرار می روابط میان متغیر با وجود نقش میانجی بایس
 گیرند.اثر کل از مجموع اثر مستقیم و غیر مستقیم به دست می آید.

و عملکرد سازمانی محاسبه شده  در جدول زیر اثر مستقیم،غیرمستقیم واثر کل بین متغیر های فرهنگ کار
 است.

 کل بین متغیر های پژوهش ( جدول اثرات مستقیم،غیرمستقیم و اثرات7جدوا 

 مسیر

 اثر کل اثر غیر مستقیم اثر مستقیم به متغیر از متغیر

 43/2 66/2 97/2 عملکرد سازمانی فرهنگ کار

مشخص است ، اثر مستقیم فرهنگ کار بر عملکرد سازمانی برابر با  2و شکل  2همانطور که از جدول 
97( ./93/9 T=) گ کار بر عملکرد سازمانی با تاثیر میانجی رفتار است.همچنین اثر غیر مستقیم فرهن

( 66/2می باشد. با توجه به اینکه اثر غیر مستقمیم فرهنگ کار بر عملکرد سازمانی ) 66/2نوآورانه برابر با 
/. می باشد. در نتیجه نقش میانجی گری متغیر رفتار نوآورانه بر رابطه بین فرهنگ کار 97کمتر از اثر مستقیم 
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 سازمانی پذیرفته نمی شود.در نتیجه فرضیه چهارم رد می شود.و عملکرد 

 آزمون برازش الگوی مفهومی
 مورد تجربی های داده با مدل کل حد چه تا شود مشخص که است این مدل کل برازش ارزیابی از هدف
 توانند می که دارند وجود برازندگی های شاخص و معیارها از وسیعی مجموعه. دارد توافق و سازگاری استفاده

 نسبت جهات تمام در اینها از کدام هیچ متأسفانه. گیرند قرار استفاده مورد مدل کل برازش گیری اندازه برای
 مدل، پیچیدگی تخمین، روش نمونه، حجم به بسته خاص برازندگی شاخص یک زیرا. ندارند برتری بقیه به

 افراد رو این از. کند می عمل متفاوت ورط به فوق شرایط از ترکیبی یا بودن نرمال به مربوط مفروضات
 دهند قرار استفاده مورد مدل برازش برای را مختلفی های شاخص است ممکن مدل شرایط به بسته مختلف

در این بخش ، الگوی مفهومی پژوهش در قالب دیاگرام مسیر ترسیم و با استفاده از روش  (.6933, کالنتری)
.یک مدل کامل معادالت ساختاری در حقیقت بیانگر آمیزه ای از های مختلف برازش آن سنجیده می شود

ضرایب تخمین استاندارد و اعداد معنی داری  9و  2نمودار مسیر و تحلیل عاملی تاییدی است. در شکل های 
پژوهش را مشاهده نمایید. برخی از شاخص های برازش نیز در قسمت انتهای این شکل ها  مدل ساختاری

 شند.قابل رویت می با
 در جدول زیر متغیرهای پژوهش به همراه نام اختصاری آنها آورده شده است.

 ( ابعاد اختصاری متغیرهای پژوهش3جدول

 عالمت اختصاری متغیر عالمت اختصاری متغیر

 GNI تولید ایده های نو CUL فرهنگ کار

 PNI ترویج ایده های نو COM تعهد

 INI اجرای ایده های نو COL همکاری

 PER عملکرد IBN ار نواورانهرفت

 PRO بهره وری QUAL کیفیت

  SAT رضایت
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ها که در مدل ابتدایی تحقیق آمده شود که رابطه بین تمامی مؤلفهبر اساس مدل نهایی، به وضوح دیده می

 گردد.بود مثبت و معنادار است. بنابرای مدل تحقیق تأیید می

 نیکوئی برازش مدل
های نیکوئی برازش  زش مدل ساختاری فرضیه اصلی تحقیق نیز از تعدادی از شاخصدر نهایت جهت برا

های برازش می باشد. این جدول نشان می دهد که بیانگر مهمترین شاخص 4استفاده شده است. جدول 
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 الگوی مفهومی پژوهش جهت تبیین و برازش از وضعیت مناسبی برخوردار است.
 اریهای برازش مدل ساختشاخص (4جدول 

 شاخص برازش مقدار مطلوب نتیجه

343/6 22/9> χ2/df 

32/2 32/2< GFI 

215/2 23/2> RMSEA 

293/2 25/2> RMR 

32/2 32/2< NFI 

34/2 32/2< IFI 

34/2 32/2< CFI 

 های برازش می پردازیم:حال به بررسی شاخص
 کای اسکوئر:  -

ربردترین شاخص برازش در مدل سازی معادالت ترین و پرکاتوان به عنوان عمومیکای اسکوئر را می
ها به مدل بهتر است. تا جاییکه مقدار صفر ساختاری تلقی کرد. هر چه مقدار آن کوچکتر باشدربرازش داده

برای آن نشان از برازش کامل است. یک معیار رایج برای بررسی مناسب بودن این شاخص این است که 
باشد. که در مدل ما این مقدار  9درجه آزادی بایستی کمتر از مقدار حاصل تقسسیم مقدار کای اسکوئر بر 

 محاشبه شده است. بنابراین مدل از برازش مناسبی برخوردار است. 343/6برابر 

RMSEA -: 
های دیگر در مدل سازی که این شاخص بر مبنای تحلیل ماتریس باقیمانده قرار دارد. بر خالف شاخص

ی هستند، این شاخص برای فواصل اطمینان مختلف نیز قابل محاسبه است. مقدار اتنها دارای برآورد نقطه
برای این شاخص نشان از برازش مناسب مدل دارد. مقدار این شاخص برای مدل پژوهش برابر  23/2کمتر از 

 محاسبه شده که نشان از برازش مناسب مدل دارد. 215/2
RMR-: 

آن نشان دهنده مناسب  25/2شود و مقادیر کمتر از سبه میاین شاخص بر اساس ماتریس باقیمانده محا
 شده است که مناسب می باشد. 293/2بودن برازش مدل است. در مدل پژوهش این مقدار برابر 

-NFI ،CFI ،GFI  وIFI: 

های برازش باال موئید مناسب بودن برازش مدل است. با توجه به هر یک از شاخص 3/2 مقادیر باالتر از
هستند در نتیجه مدل  3/2ر مدل پژوهش تمامی مقادیر به دست آمده برای این شاخص ها بزرگتر از اینکه د
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 باشد. برازش داده شده به داده ها مناسب می

 بحث و نتیجه گیری
هدف این پژوهش بررسی تاثیر فرهنگ کار بر رفتار نوآورانه و عملکرد سازمانی معلمان ابتدایی شهر اردبیل 

ی پژوهش نشان داد که فرهنگ کار بر رفتار نوآورانه و عملکرد سازمانی تاثیر دارد.این موضوع بود. نتایج کل
نشان می دهد که دست اندرکاران آموزش و پروش باید برای ارتقای رفتار نوآورانه و عملکرد سازمانی معلمان 

یا عدم تایید فرضیه های  باید به فرهنگ کار توجه بیشتری مبذول دارند. در این بخش از مقاله جهت تایید
پژوهش، نتایج پژوهش حاضر را با نتایج پژوهش های پیشین مورد بحث و بررسی قرار می دهیم. فرضیه اول 
پژوهش نشان داد که فرهنگ کار بر رفتار نوآورانه معلمان تاثیر مثبت و معناداری دارد. این یافته یا بافته های 

 و لیاقتدار ،(2261) همکاران و الدین صالح بین ،(6933)کارانهم و آبادی برخی از پژوهش همچون احمد
همخوانی دارد. در واقع می توان فرهنگ کار به عنوان یک عامل اساسی در محیط کاری  (6932)همکاران

اگر با تعهد باالی معلمان و همکاری آنها توام باشد می تواند با ایجاد یک جو مناسب سازمانی معلمان را به 
سازمان تشویق نماید. فرضیه دوم پژوهش نیز نشان داد که که فرهنگ کار بر عملکرد سازمانی  نوآوری در

 دارد که در (6933)همکاران و آبادی احمد معلمان تاثیر مثبت و معناداری دارد. نتایج این فرضیه با نتایج
 که یافتند دست نتیجه این به شغلی عملکرد با کاری وجدان و سازمانی جو بین رابطه عنوان با خود پژوهش

 بینی پیش را شغلی عملکرد غیرمستقیم طور به نوآورانه جو ولی مستقیم طور به اتکا قابلیت و همکارانه جو
 تاثیر این تواند می نیز مثبت سازمانی جو. میگذارد اثر افراد شغلی عملکرد بر کاری وجدان در واقع. کنند می
 به خود، کارکنان شخصیتی ویژگیهای سنجش طریق از میتوانند دیرانم و سازمانها بنابراین،. دهد افزایش را

( ار کارکنان 2227)1اوکانر و پانونن .کنند استفاده سازمانی مثبت جو ایجاد جهت در آنان، کاری وجدان ویژه
با وجدان کاری و فرهنگ کار تحت عنوان ))کارکنان ایده آل(( یاد می کنند؛ زیرا این افراد دارای صفات 

ئولیت پذیری ، قابلیت اتکا، مقاومت و موفقیت مداری هستند.کارکنانی که وجدان کاری دارند نسبت به مس
کارکنانی که وجدان کاری شان کمتر است از تمایل به بلند پروازی، روش مداری و نظم بیشتری دارند. 

و وجدان کاری کاری  پیش بینی عملکرد سازمانی در همه مشاغل است.افرادی که فرهنگ فرهنگ کاری
(.نتایج فرضیه 2،2225بیشتری دارند به علت ویژگی های یاد شده عملکرد باالتری دارند)بیرن و همکاران

 بافته یا یافته این سوم نشان داد که رفتار نوآورانه بر عملکرد سازمانی معلمان تاثیر مثبت و معناداری دارد.
 کاشف و آذرجی (، صالحی،نیاز6933سرمد) ،(6933)همکاران و آبادی احمد همچون پژوهش از برخی های

در واقع می توان .دارد همخوانی( 6932)همکاران و لیاقتدار ،(2261) همکاران و الدین صالح بین،( 6932)

                                                      
1 . O’Connor, M. C., & Paunonen 

2 . Byrne & et al 
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گفت هر چقدر نوآوری و رفتار نوآورانه در محیط سازمانی بیشتر باشد به ازای آن عملکرد معلمان نیز بهبود 
 بین رابطه بر نوآورانه رفتار متغیر گری میانجی چهارم نیز نشان داد که نقش خواهد یافت.نتایج فرضیه

در واقع با توجه نتایج  .شود می رد چهارم فرضیه نتیجه در.شود نمی پذیرفته سازمانی عملکرد و کار فرهنگ
 جزء نتری باارزش باال، کار وجدان از برخورداری و کار به مثبت فرضیات می توان اشاره داشت که نگرش

شود.  می تلقی مطلوب کارآیی و وری بهره به رسیدن آغاز نقطه و فرهنگ کار سازمانی دهندة تشکیل
فرهنگ کار پیشرفته عبارت است از مجموعه ای از ویژگی ها مانند دقت و سرعت عمل،سازگاری شغلی، 

سلط شخصی،حساسیت انگیزه کاری،توجه به اهداف سازمانی،تالش برای رسیدن به آنها، همکاری گروهی، ت
در انجام وظایف، تفکر در خصوص کار و تالش برای ارتقای مهارت های کاری که برای موفقیت و پیشرفت 
ضروری است. بر این اساس فرهنگ کار پیشرفته به موفقیت در اهداف سازمانی و افزایش بهره وری می 

 وری در سازمان منجر می گردد.انجامد، اما فرهنگ کار نامطلوب به هدر رفتن منابع و کاهش بهره 

 پیشنهادات
در این پژوهش که با هدف ارائه مدلی به منظور بهبود عملکرد سازمانی معلمان ابتدایی شهر اردبیل در 
جهت فراهم نمودن شرایط و ایجاد فرهنگ کار و رفتار نوآورانه معلمان انجام شده است . به تصمیم 

 6424رش بر اساس سند چشم انداز توسعه که ایران باید در سال گیرندگان و دست اندرکاران آموزش و پرو
حایز رتبه یکم در منطقه باشد پیشنهاد می شود که تحقیقات مربوط به فرهنگ کار ، در راستای شناخت بهتر 
عوامل و موانع فرهنگ کار پیشرفته،تداوم یابند. با توجه یافته های حاضر ، فرهنگ کار بیشترین تاثیر را بر 

کرد سازمانی معلمان دارد. بر این اساس باید کوشش شود فرهنگ کار افراد ارتقا یابد. و از طرف دیگر از عمل
طریق فراهم کردن شرایط مناسب کاری به خالقیت و نوآوری معلمان نیز اهمیت داده شود. از این رو باید 

ینکه در تصمیم گیری ها به کوشید تا نظام مدیریت مشارکتی تر شود و طی آن مدیران و مسئوالن ضمن ا
 نظرات کارمندان و افراد تحت امر خود اهمیت می دهند، در برابر اقدامات و عملکردشان نیز جوابگو باشند.

 منابع
 عملکرد با کاری وجدان و سازمانی جو بین رابطه (.6933احمدآبادی، ه؛عریضی، ح؛نوری؛ا ) .6

 .15-36(، صص69)6،شماره 4شغلی،فصلنامه روانشناسی کاربردی،سال 
(.بررسی رابطه رهبری توزیع شده با عملکرد سازمانی معلمان ابتدایی شهر 6932)حاحمدی، .2

 تهران،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

ن) (. رویکرد کیفی بر عوامل موثر بر میل به ماندگاری با انیگزه معلما6933؛طوالبی،ز )یپوراشرف، .9
 33،شماره فصلنامه تعلمیم و تربیتمورد : استان ایالم(، 



011  6931پاييز ، اول، شماره نهمسال پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي  -فصلنامه علمي 
 

متوسطه،فصلنامه تحقیقات  مدارس مدیران کاری وجدان بر موثر عوامل بررسی (.6933)سرمد،غ .4
 مدیریت آموزشی،شماره اول.

 و کاری وجدان و سازی نهادینه راهکارهای تبیین و بررسی (.6932)ک؛کاشف،ح؛نیازآذی،مصالحی، .5
،مجله (مازندران استان اسالمی آزاد دانشگاه های واحد کارکنان: مطالعه مورد)دکنترلیخو فرهنگ

 مدیریت فرهنگی،سال پنجم،شماره چهاردم.

(.بررسی میزان تاثیر و نقش عوامل موثر بر وجدان کاری، فصلنامه 6932و همکاران) ملیاقتدار، .1
 .27-42(،صص 46جامعه شناسی کاربردی، سال بیست و دوم،شماره )
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