
 یهش ناحورو آموزگار دبستان، آموزش و پر یمعاون آموزش ی،سار ی، دانشگاه آزاداسالمیآموزش یارشد تکنولوژ یکارشناس یدانشجو

 hassansolimani57@gmail.com ی،شهر سار یک

 

 
 

                     پسرانه  مان مدارس دخترانه ومقایسه رضایت شغلی و خالقیت سازمانی معل

 19-ابتدایی شهرستان ساری در دوران اپیدمی کووید دوره

 
                                                                                                                                                                

 حسن سلیمانی                                                                                                                                  
                                                                                                                                                         

 چكیده

حاضر مقایسه رضایت شغلی و خالقیت سازمانی معلمان مدارس دخترانه و پسرانه دوره ابتدایی شهرستان پژوهش هدف 

معلمان دوره کلیه جامعه آماری شامل  از نوع پس رویدادی و ، بود. روش تحقیق19-وویدساری در دوران اپیدمی ک

نفر از  110نفر از معلمان مدارس دخترانه و تعداد  110که تعداد  1399–1400ابتدایی شهرستان ساری در سال تحصیلی 

دسترس به عنوان تصادفی درغیر گیریمعلمان مدارس پسرانه و در مجموع، تعداد دویست و بیست نفر به شیوه نمونه

خالقیت سازمانی رند و  (1987رضایت شغلی گریکسون ) گیری پرسشنامه هاینمونه آماری انتخاب شدند. ابزار اندازه

گیری ( نشان داد در دوران همه=05/0درصد ) 95مستقل در سطح اطمینان  t( بود. آزمون پارامتری 1979سیپ )

داری وجود دارد. اما، ایت شغلی معلمان مدارس دخترانه و معلمان مدارس پسرانه تفاوت معنی، بین میانگین رض19-کووید
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 مقدمه 

، 1گذاری اجتماعی تأکید کردند )ساجد و امگاینهای بهداشتی بر رعایت فاصلهدر سراسر جهان، پروتکل 19-با شروع اپیدمی کووید

ها تعطیل شد. برای این که های حضوری در مدارس و دانشگاه(. در بسیاری از کشورها، برای کاهش شیوع ویروس کرونا آموزش2020

ش آموزان و دانشجویان در طول دوره فاصله گذاری اجتماعی دچار وقفه نشود و برنامه های درسی طبق برنامه از قبل آموزش دان

(. تغییر رویکردهای حال 2020، 2مشخص شده، تداوم داشته باشد راه کارهای مختلفی از جمله آموزش مجازی ارائه شد )وینر و همکاران

نا و از منظر تغییرات نظام آموزشی به سمت کارایی باالتر در جهت پیشگیری و مقابله با تهدیدات و حاضر آموزشی از منظر مقابله با کرو

با تعطیلی در سراسر جهان، اقتصاد، فرهنگ، آموزش، ورزش و  19-بحران های جهانی نظیر کرونا قابل توجه است. در حقیقت، کووید

ا پیش روی مردم نقاط مختلف جهان قرار داد. تحولی که این خانه نشینی غیره را با چالشی جدی مواجه کرد و سبک زندگی جدیدی ر

در حوزه آموزش ایجاد کرد، قابل توجه بوده به طوری که در آن، توجه به فضای مجازی، استفاده از زیرساخت های اینترنتی و ابزارهای 

رونا، ادامه آموزش ها را با اختالل مواجه کرد و آموزش مناسب برای برخورداری از این ظرفیت، حرف اول را می زند. به عبارت دیگر، ک

مجازی به عنوان راهکاری برای عدم توقف آموزش در مدارس، دانشگاه ها و مراکز آموزشی مختلف انتخاب شد، راهکاری که گرچه 

اصی رو به رو کرد. تعداد زیادی برای عدم توقف آموزش اتخاذ شد، اما مدرسه، معلمان و دانش آموزان را با چالشی نو و پیچیدگی های خ

های آموزش از نظام آموزش حضوری به نظام های حضوری را تعطیل و با تغییر شیوهاز مدارس در کنار معلمان مقاطع تحصیلی، فعالیت

 (. 1400آموزش مبتنی بر یادگیری الکترونیکی به ویژه آموزش آنالین همگام شدند )حاجی زاده و همکاران، 

ها و اهداف سازمانی، دارای انگیزه قوی، متمایل و متعهد به حفظ عضویت نان متخصص، وفادار، سازگار با ارزشامروزه، کارک

باشد. وجود چنین نیروهایی در هر سازمان ضمن کاهش غیبت، تأخیر و سازمانی، از نیازهای اصلی و بسیار ضروری هر سازمانی می

نشاط روحی کارکنان و تجلی بهتر اهداف متعالی سازمان و نیز دست یابی به اهداف  جابجایی، باعث افزایش چشمگیر عملکرد سازمان،

ای برای رضایت شغلی کارکنان خود باشد، اهمیت ویژهوری و کارایی خود بردن بهرهلذا، هر سازمانی که در صدد باالفردی خواهد شد. 

از نوع نگرش فرد نسبت به شغل خویش و تمایالت یا احساسات رضایت شغلی، عبارت است  (.2008، 3)اسچوفلی و همکارانقائل است 

(. یعنی، دوست داشتن وظایف مورد لزوم یک شغل، شرایطی که در 1393مثبت که افراد نسبت به شغل خود دارند )دهقانی و همکاران، 

رضایت شغلی است این است که های شود. اصلی که حاکم بر همه بررسیگیرد و پاداشی که برای آن دریافت میآن کار انجام می

بایست در کارش ارضاء گردد کننده و مفید باشد، میچه قرار است او خوشحال و تولیدشمار، چنانکارمند، انسانی است با نیازهای بی

و  های بیرونی مثل حقوق، سرپرستی، روابط بین فردی، شرایطهای محیطی شغل و جنبه(. رضایت شغلی شامل ویژگی1391)مقیمی، 

-های کاری و عوامل انگیزشی است که وابسته به وظایف و محتوای شغلی نظیر اهمیت دادن به پیشرفت، مسئولیت و رشد میموقعیت

گردد. باشد. از سویی، رضایت شغلی از رضایت از سازمان، کار، سرپرستی، همکاران، حقوق و مزایا و رضایت از ترفیع و ارتقا تشکیل می

زاییده عواملی نظیر شرایط محیط کار، نظام سازمانی شغل، روابط حاکم بر محیط کار، عوامل اجتماعی و تأثیر  اگر چه رضایت شغلی،

کند و وقتی کارکنان کلی، کار، هویت فرد را در جامعه مشخص می(. بطور1393عوامل فرهنگی نیز می باشد )دهقانی و همکاران، 

دهند که خشنودی ها دخالت داده شوند، رضایت شغلی بیشتری را نشان میگیریصمیمکنترل بیشتری بر کار خود داشته باشند و در ت
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دهد که عالقه، انگیزه و احساس تعهد معلمان نسبت به شغل خود بیشتری را به دنبال خواهد داشت. در این میان، تحقیقات نشان می

آن ها حرفه معلمی را با عالقه انتخاب کرده و دارای احساس تعهد  داری با موفقیت آنان در تدریس دارد. به عبارت دیگر، اگرارتباط معنی

شود تا معلمان از شغل خود رضایت شغلی تر از دیگران هستند. عوامل مذکور موجب میو انگیزه نسبت به کار خود باشند، عمال موفق

ته و تعهد شغلی بیشتری از خود نشان داده و شود تا میزان تالش شان افزایش یافبیشتری کسب کنند که آن هم به نوبه خود باعث می

کنند و نگران امروزه، کارکنان، بیشتر از گذشته درباره زندگی کاری خود فکر میدر نتیجه اثربخشی باالتری داشته باشند. از سویی، 

به  تظاراتی ویژه برای رسیدنخواهند. کارمندان اغلب حرفه خود را با امید و انمطمئن، درازمدت و ارضا کننده می ها شغلهستند. آن

ها اهمیت ها و پاداشکنند و اکثر آن ها به پیشرفت خود، رسیدن به قدرت، کسب باالترین مسئولیتباالترین سطح در سازمان شروع می

غلی در افراد توانند ایجاد کننده رضایت شعوامل متعددی وجود دارند که در کنار هم میاز سویی،  (.1399)کمالی و همکاران، دهند می

تواند از ایجاد رضایت در فرد بکاهد یا حتی او را در زمره افراد ناراضی از شغل باشند. چه بسا تنها یک عامل از مجموعه این عوامل می

ی شود. زیرا، رضایت شغلی یکخود قرار دهد. از طرفی دیگر، نتیجه رضایت شغلی معلمان در تربیت نیروهای انسانی کار آمد مشاهده می

گردد. به همین دلیل افراد در یابی به موفقیت شغلی است که باعث افزایش کارایی و نیز احساس رضایت فرد میاز عوامل مهم در دست

-تر هستند و از لحاظ سالمت جسمی و روانی در وضع بهتری قرار دارند و خطر فرسودگی شغلی کمتر آنهنگام اشتغال به کار خوشحال

های اجرایی و فرهنگی آینده کشور با وجود معلمان آموزان به عنوان پشتوانهبا توجه به اهمیت تعلیم و تربیت دانش کند.ها را تهدید می

بنابراین، رضایت شغلی یکی از عوامل بسیار  .(1395رهبر کرباسدهی و همکاران، ) توان به این مهم دست یافتدارای رضایت شغلی می

ی هانمازساگردد. به همین سبب، در ست که باعث افزایش کارآیی و احساس رضایت فردی میمهم در موفقیت شغلی است. عاملی ا

د یات زخدماو تولید ، کنندمیر بهتر کا، ضین راکنارباشد. کامیان مدیره عمدی هاغدغهن از دکنارشتن کادانگهد خشنوو ضی وزی رامرا

های تدریس به عنوان یکی از حرفه (.1391)مقیمی، ند دگرمین مازساری وهموجب بهر، نهایتو در هند دئه میارابا کیفیت باال و 

ای و فردی معلمان و دبیران عالقمند و باانگیزه بوده و هست. بی تردید، اثرگذار همواره بستر مهمی برای بروز و ظهور خالقیت حرفه

ای ر دسترس نیست و معلمان در انجام تکالیف حرفهخالقیت در تدریس به ویژه در شرایطی که امکانات و ابزارهای مناسب آموزشی د

تواند به منزله یک پیشران بسیار اثرگذار در نیل به خود با کمبودها و محدودیت های در منابع مورد نیاز خود، دست به گریبانند، می

و خالق بودن در انجام وظایف های شغلی، داشتن مهارت خالقیت اهداف آموزشی و یادگیری عمل نماید. از طرف دیگر، در همه حوزه

 های کلیدی، در قرن بیست و یکم به منزله یک عامل مهم در موفقیت تلقی می گرددها و شایستگیای در کنار سایر صالحیتحرفه

ا بنابراین، نوآوری و خالقیت از جمله شایستگی های بسیار مهم در جامعه مبتنی بر دانایی است. تنه (.2013، 1)هنریکسن و میشرا

معلمان مبتکر و خالق، از شجاعت کافی برای نادیده گرفتن سیکل روتین آموزش برخوردار هستند و می توانند دانش آموزان را به تأمل 

افزایانه تیم و تفکر عمیق تر و خالقه نسبت به مسائل جهت دهند. از همین رو، در شرایط نوین اقتصادی، نوآوری در پرتو تالش هم

های ترین ایدهپس، خالقیت پدیده ای عمیقا اجتماعی است و عمده (.2006، 2وهای خالق حاصل می گردد )ساویرهای پیشرو از نیر

های خالقه و مبتنی بر همکاری پدید می آید. گرچه هدف غایی آموزش و یادگیری برانگیختن پتانسیل های خالقه از طریق حلقه

دهند تا میدانش است، با این حال تعداد کمی از مدارس هستند که به دانش آموزان یاد  ها، مفاهیم ویادگیرندگان برای خلق و تولید ایده

-(. برای نیل به این مقصود الزم است معلمان مجموعه تجارب یادگیری معنی2008، 3به خلق ایده و دانش بپردازند )مک لولین و لی
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ی از سویی، امروزه خالقیت یک مسئله (.2006، 1فا گردد )رابینسونآموزان شکوداری را تدارک ببینند که از طریق آنها خالقیت دانش

شود. با تکوین تحوالت علمی و گسترش سیر تغییرات از اقتصاد جهانی است و به عنوان یک توانایی اصلی و محوری در انسان تلقی می

ای موضوعیت یافتند. بر این شغلی و حرفه هایها برای ایفای مسؤلیتصنعتی به سوی اقتصاد دانش بنیان، انواع جدیدی از مهارت

رود در امر آموزش به جای تأکید بر تسلط دانش آموزان در اساس در یک نظام اقتصادی مبتنی بر دانش و نوآوری از مدارس انتظار می

استا ایجاد متحول ساختن ها و اطالعات غیر ضروری و کم اهمیت، بر فهم عمیق تر آنها از مطالب درسی تاکید نمایند. در همین رمهارت

ها نیز موضوعیت خواهد یافت و این انتظار که معلمان نیز باید از رویکردهای خالقه در سبک تدریس و رویه آموزش معلمان در کالس

بوده و  های درس، روتینهای جاری در کالسیابد. از این رو، اگر فعالیتیادگیری بهره بگیرند، وجاهت و اعتبار می-فرایندهای یاددهی

بینی شده، پیش بروند و معلمان در این فرایند نقش محوری و داشته باشند، انفعال دانش آموزان در این بر اساس برنامه از قبل پیش

گردد. فرایند دور از انتظار نبوده و در نتیجه رشد و پیشرفت هر دو جانب یعنی معلم و دانش آموزان در فرآیند یادگیری متوقف می

(. جان 2011، 2ریلی و همکارانگردد )در امر تدریس، بهره گیری از معلمان خالق، به عنوان یک مزیت رقابتی مهم ارزیابی می بنابراین،

ترین بعد تدریس و یادگیری های دانش بشر مرتبط است. شاید اولین و مهم( بر این باور بود که هنر خالقیت باتمام حوزه1916) 3دیویی

فعال، نقش معلم تشنه کننده است نه سیراب کننده. معلم خالق، ذهن دانش آموز را از تعادل و سکون و  باشد. در آموزش پرورش

(. معلمین 1387کند تا خود فرد از طریق قانون و اصل تعادل جویی به تعادل دست یابد )سام خانیان، رضایت از وضع موجود خارج می

گرانه، روشن و بارز هستند. ویژگی قابل انتظار از چنین معلمانی، پیچیدگی و تنوع  خالق افرادی با سواد، پرانرژی با یک شیوه حمایت

کنند. در خالل تدریس آنان است. آنها از امور معمولی زیادی برای ساده سازی زندگی کالس و حفظ وقت برای یادگیری استفاده می

های تکوینی از های حاصل ارزیابیانتقال دهند. با دریافت داده زمان آموزش، تمایل دارند تا کنترل کالس را از خودشان به دانش آموز

دهند. برای یادگیری دانش آموزان خود زمینه وسیعی از قبیل تکرار و یادگیری دانش آموزان، روش و متدلوژی آموزش خود را تغییر می

ریلی و همکاران، کنند )ل موضوع محور فراهم میهای جایگزینی را جهت ادراک مسایتمرین، ارائه مثال ها، ارائه عالئم اضافی و روش

کوشند، قادرند که بطور انتزاعی و ادراکی (. در واقع، معلمان خالق کسانی هستند که شایستگی دارند و در تداوم رشد خود می2011

د بعنوان معلم انگیزه باالیی های تدریس کار کنند و در رابطه با نقش خواستدالل نمایند، در هر دو سطح متوسط یا پیشرفته از مهارت

(. سوژه هایی نظیر خالقیت در تدریس و معلمان خالق از ابعاد مختلف مورد توجه محققان این حوزه 1398دارند )عزیزی و همکاران، 

ده است قرار گرفته است. به طوری که، در ارزیابی گرایش به تفکر خالق در میان معلمان آینده بر حسب متغیرهای مختلف، پیشنهاد ش

که نخست بایستی محیط مناسب برای توسعه سطوح تفکر خالق معلمان مهیا گردد. دوم، معلمان آینده می بایست روش های تدریس 

ای تنظیم نمایند که بر گرایش تفکر خالق دانش آموزان تأثیر بگذارد. سوم، اهمیت تفکر خالق می بایست به معلمان خود را به شیوه

هارم، به معلمان آینده کمک شود تا حداقل به یکی از هنرها ورود نمایند. سطح آگاهی آنها از این موضوع که آینده آموخته شود. چ

شود تا افراد به شکلی خالق تفکر کنند را افزایش می دهد و پنجم باید از شدت و محوریت برنامه درسی کاسته آموزش هنر سبب می

 (.2017، 4کردن برای آنها توسعه یابد )گاس و همکارانت فکرشود و سطح خالقیت معلمان با فراهم کردن فرص

توانند با تشویق، شناسایی و تقویت میتوجه به اهمیت نقش معلمان به عنوان عوامل مؤثر و کارآمد در تربیت نسل آینده و این که  با

میلیون  43در کشور ما حدود . هم چنین، یندخالقیت یادگیرندگان، نقش مهمی در تربیت نسلی مبتکر، منعطف، خالق و نوآور ایفاء نما

                                                      
1. Robinson 

2. Reilly et al. 

3. Dewey 

4. Goss et al. 
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، سالمت جسمی و روانی و جلوگیری از آسیب دیدن این بخش 19-نفر دانش آموز وجود دارد که در دوران شیوع و همه گیری کووید

، «ل نیستمدارس و دانشگاه ها تعطیل است، اما آموزش تعطی»بزرگ جامعه در نظر سیاستگذاران در اولویت بوده است و با شعار 

آموزش مجازی توانست به عنوان یک نقطه عطف در آموزش این روزهای ایران تلقی شود و یادگیری و آموزش به صورت مجازی 

پاسخی مثبت به تعطیلی مدارس در زمان شیوع کرونا ویروس در نظر گرفته شود، بی ترید، مهم ترین و اصلی ترین راه حل در نظام 

بوده که تا این لحظه به عنوان یک راه حل کوتاه مدت و گذرا مورد استفاده قرار گرفته است، اما بر  آموزشی رویکرد آموزش مجازی

کسی پوشیده نیست که این راه حل ارزشمند با بازوی قدرتمند شبکه انسانی معلمان خدمتگزار در جای جای میهن عزیزمان راه خود را 

جامعه، نظام آموزش و پرورش آن است، معلمان راضی و خالق، عنصر اصلی این رکن به پیش برده است. اگرچه یکی از ارکان تعالی هر 

بوده و نقش محوری در آن ایفا می کند. با این وصف، به نظر می رسد یک نظام آموزشی سالم، پویا و سازنده باید معلمانی داشته باشد 

و موانع پیشرو غلبه نمایند و این حاصل نمی شود مگر این که او که با دلبستگی و تعلق خاطر از عهده وظایف خود برآیند و بر مشکالت 

به میزان قابل توجهی از شغل خود رضایت داشته باشد. از این رو، بررسی میزان رضایت شغلی معلمان، هم چنین، خالقیت سازمانی 

هم و بسزایی در شناسایی و درک خصوصا در دوره ابتدایی که مهم ترین مقطع تحصیلی به شمار می آید، می تواند نقش بسیار م

مشکالت احتمالی و رفع آن ها، در نتیجه ارتقاء کییفیت آموزش، داشته باشد. به نظر می رسد از جمله برخی مشکالت فعلی نظام 

ین آموزش و پرورش، ریشه در بی توجهی به این مهم دارد. مخصوصا شرایط کرونایی حال حاضر که به عنوان یک عامل تعیین کننده، ا

جا روزها سطح رضایت شغلی و خالقیت سازمانی را به صورت معنی داری تحت تاثیرقرار داده است. با عنایت به موارد مطرح شده و از آن

ای در ساختارها و روابط شغلی و مسیرهای کاری در همه مشاغل ایجاد نموده (، تغییرات گسترده19-کویدکه مهمان ناخوانده این روزها )

و به خصوص آموزش و پرورش را به سمت الکترونیکی و مجازی شدن هدایت نموده است و شواهد امر نیز حاکی از آن است که این 

های بهداشتی به سازد. فلذا، رعایت پروتکلری از خود را عیان میتهای پیشرفتهیافته و مدلویروس قصد ماندن دارد و پیوسته جهش

سازد تا ارائه خدمات مختلف دچار نقصان نگردد و در این میان، خدمات چندان میگذاری اجتماعی را حائز اهمیت دوویژه رعایت فاصله

ز آن جا که محیط کار هر انسان، خانه دوم اوست، ناپذیر نیست، و اترین خدمت به نوع بشر هرگز توقفآموزش و پرورش به عنوان مهم

بسادگی پیداست که این محیط نیز همچون خانه باید برآورنده حداقلی از نیازهای روحی و روانی افراد باشد تا آن ها بتوانند ضمن کسب 

به نیروی انسانی به عنوان سرمایه انسانی ای خود پرداخته و خدمتی صادقانه ارائه دهند. از همین رو، نگاه نو درآمد به ارتقاء دانش حرفه

وری مدارس، های رضایت شغلی و خالقیت سازمانی، عالوه بر افزایش کارایی و اثربخشی معلمان و در نتیجه بهرهو تقویت بنیان

سوال پاسخ  به این است که پژوهش در پی آن های آنان را در پی خواهد داشت.  بر این اساس، اینرضایتمندی دانش آموزان و خانواده

رضایت شغلی و خالقیت سازمانی معلمان مدارس دخترانه و پسرانه دوره ابتدایی شهرستان ساری در دوران اپیدمی دهد که آیا بین 

  ؟تفاوت وجود دارد 19-کووید

  روش  

معلمان دوره از کلیه  استعبارت جامعه آماری ای است. مقایسه-حاضر، کاربردی، توصیفی از نوع پس رویدادی یا علی پژوهش

گذاری اجتماعی در به سبب شرایط فاصله که 1399–1400در سال تحصیلی  19-ابتدایی شهرستان ساری در دوران اپیدمی کووید

و در مجموع، تعداد  معلمان مدارس پسرانهنفر از  110و تعداد معلمان مدارس دخترانه نفر از  110تعداد ، 19-اپیدمی کوویدشرایط 

گیری متغیرهای مورد جهت اندازه .دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شدندتصادفی درگیری غیرو بیست نفر به شیوه نمونه دویست

 بررسی از پرسشنامه های بسته پاسخ به شرح ذیل استفاده شد:



 1400تابستان /ومسدوم/ شماره فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی / سال  /98

 
 

این پرسشنامه است.  (1969) 1لیناسمیت، کندل و هیو: پرسشنامه رضایت شغلی، اقتباسی از پرسشنامه رضایت شغلی پرسشنامه

-های رشد( )گویه(، ارتقاء )یا فرصت37-47های (، همکار )گویه23-36های (، سرپرست )گویه1-22های شش مولفه ماهیت کار )گویه

. سنجدسوال می 70( را در قالب 64-70های ( و شرایط محل کار )گویه55-63های ها( )گویه(، حقوق و مزایا )یا پرداخت48-54های 

 30( به منظور کاهش سواالت انجام گرفت و تعداد سواالت به 1987به دلیل طوالنی بودن پرسشنامه، پژوهشی توسط گریکسون )

(، همکار 7-12های (، سرپرست )گویه1-6های پرسش کاهش یافت، یعنی نسخه کوتاه شده هر یک از شش مولفه ماهیت کار )گویه

گیری (، را اندازه64-70های (  و شرایط محل کار )گویه25-30های (، حقوق و مزایا )گویه19-24ی ها(، ارتقاء )گویه 13-18های )گویه

-سنج لیکرت است، بهای و طیف نگرشگیری فاصلهرضایت شغلی )فرم کوتاه( بر اساس مقیاس اندازه گذاری پرسشنامهنمره کند.می

؛ امتیاز 2امتیاز؛ مخالفم،  1دارد. آزمودنی برای انتخاب گزینه کامال مخالفم،  5ا ت 1که در پاسخ به هر سوال، هر گزینه امتیازی از طوری

 30و  21، 18، 9، 4، 3های دهی به گزینهنماید. در حالی که نمرهامتیاز کسب می 5امتیاز و کامال موافقم،  4موافقم،  امتیاز؛ 3بی نظرم، 

؛ بی نظرم، امتیاز 4امتیاز؛ مخالفم،  5زمودنی برای انتخاب گزینه کامال مخالفم، ها، آبه صورت معکوس است. یعنی در پاسخ به این سوال

( برای تایید روایی از روش تایید روایی 1394نماید. امانی و نامداری پژمان )امتیاز کسب می 1امتیاز و کامال موافقم،  2موافقم،  امتیاز؛ 3

ت. جهت تعیین مقدار پایایی از روش همسانی درونی و از طریق محاسبه صوری و محتوایی با نظر متخصصان و صاحبنظران بهره جس

، محاسبه شد که بیانگر پایایی پرسشنامه 87/0-92/0های آن در بازه ضریب آلفای کرونباخ، میزان پایایی برای کل پرسشنامه و مولفه

 (.1394است )امانی و نامداری پژمان ، 

 50ن پرسشنامه شامل شد. ای طراحی و ارائه( 1979قیت سازمانی توسط رند سیپ )خال پرسشنامه :خالقیت سازمانی پرسشنامه

های )گویههای جدید یهتشویق نظر (،9-15های )گویهپذیرش ابهام (، 1-8های )گویه تحمل شکستسوال است که خرده مقیاس های 

(، را می سنجد. هر 44-50ی ها)گویهبیرونی کم  کنترل ( و35-43های )گویهتحمل تضاد (، 24-34های )گویهپذیرش تغییر (، 23-16

، موافقم، امال موافقمکهای سوال بر اساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت درجه بندی شده است، به طوری که آزمودنی برای انتخاب گزینه

 امه محدوده امتیازات حاصلهرسشنپامتیاز کسب می کند. در این  -2و  -1+، صفر، 1+، 2نظری ندارم، مخالفم و کامال مخالفم به ترتیب 

از بندی امتی یت باالتر می باشد. ردهتعیین شده است که امتیاز باالتر بیانگر خالق -100تا  100بر اساس شیوه امتیازدهی رند سیپ، بین 

القیت )خ 59الی  40(، )خالقیت کمتر از متوسط 39الی  20)غیر خالق(،  19الی  -100ها نیز به این صورت است که نمره بین 

(، پایایی این 1396اظم )بر اساس مطالعات امامی و ن )خیلی خالق(. 100الی  80)خالقیت باالی متوسط( و  79الی  60متوسط(، 

 محاسبه شد. 88/0ضریب آلفای کرونباخ برابر  روشبه پرسشنامه 

های آمار توصیفی ز روشاا استفاده ( ب=05/0درصد ) 95و سطح اطمینان  23SPSS ها از طریق نرم افزار تجزیه و تحلیل داده

-کولموگروف آزمون معتبر ( انجام پذیرفت. نخست،برای گروه های مستقل tآزمون )میانگین و انحراف معیار( و آمار استنباطی )

س، کنند. سپیمبعیت تاسمیرنوف، جهت تشخیص نرمال بودن متغیرهای پژوهش اجرا و مشخص گردید متغیرها از یک توزیع نرمال 

بری( مسانی )براکه ه آزمون لون جهت بررسی همسانی واریانس متغیرها در دو گروه مورد مطالعه به اجرا در آمد و مشخص شد

 ها است.ها مورد تایید دادهواریانس

 

                                                      

1. Smith, Kendall & Hulin 



 99/…ییمعلمان مدارس دخترانه و پسرانه دوره ابتدا یسازمان یتو خالق یشغل یترضا یسهمقا

 
 

 

 

 هایافته

مقدار را که کنند. چاز یک توزیع نرمال پیروی می خالقیت سازمانیو رضایت شغلی  (، متغیرα=05/0درصد ) 95در سطح اطمینان 

ها (، فرض همگنی واریانسα=05/0درصد ) 95در سطح اطمینان  چنین،هم ، بزرگتر است.α = 05/0( از مقدار .Sigداری )سطح معنی

ها در بین متغیر لذا برابری واریانس ، بزرگتر است.α = 05/0( از مقدار .Sigداری )مقدار سطح معنیها است، چرا که نیز مورد تایید داده

، یکنواخت مدارس دخترانه و پسرانهدهد که توزیع نمرات پاسخگویان در دو گروه معلمان نشان می خالقیت سازمانیو ضایت شغلی ر

 ای ندارد.بوده و تغییرات قابل مالحظه

مدارس  مانخالقیت سازمانی در دو گروه معلو ، برای مقایسه متغیرهای رضایت شغلی برای گروه های مستقل tآزمون نتایج  1جدول 

 نشان می دهد.   دخترانه و پسرانه

 خالقیت سازمانی در معلمان مدارس ابتداییو مستقل؛ مقایسه رضایت شغلی  t: آزمون 1جدول 
 تعداد گروه متغیر

 

انحراف  میانگین

 استاندارد

درجه  tآماره 

 آزادی

-سطح معنی

 داری

(Sig.) 
 

 رضایت شغلی
  69/0 61/3 110 دخترانه

06/3 

 
218 

 
 67/0 89/3 110 پسرانه 002/0

 

 خالقیت سازمانی
  86/0 55/3 110 دخترانه

19/1 

 
218 

 
 68/0 67/3 110 پسرانه 236/0

     
مدارس دخترانه و (، از لحاظ آماری بین میانگین رضایت شغلی معلمان α=05/0درصد ) 95نشان داد در سطح اطمینان  1جدول 

( از مقدار .Sigداری )مقدار سطح معنیداری وجود دارد، چرا که ، تفاوت معنی19-گیری کوویدهمه در دوران مدارس پسرانهمعلمان 

05/0 = α( بیشتر از رضایت شغلی معلمان 89/3) مدارس پسرانهجا که میانگین نمرات رضایت شغلی معلمان از آن تر است.، کوچک

بیشتر از  مدارس پسرانه، میزان رضایت شغلی معلمان 19-ی اپیدمی کویدگیر( است، بنابراین، در دوران همه61/3)مدارس دخترانه 

(، از لحاظ آماری بین α=05/0درصد ) 95نشان داد در سطح اطمینان  1جدول  چنین،هم است. مدارس دخترانهرضایت شغلی معلمان 

داری وجود ، تفاوت معنی19-گیری کوویددر دوران همه مدارس پسرانهمعلمان مدارس دخترانه و میانگین خالقیت سازمانی معلمان 

، میزان 19-گیری اپیدمی کویدبنابراین، در دوران همه ، بزرگتر است.α = 05/0( از مقدار .Sigداری )مقدار سطح معنیندارد، چرا که 

 است. مدارس پسرانه برابرو معلمان  مدارس دخترانهخالقیت سازمانی معلمان 

 

 گیرینتیجه

 مدارس پسرانهمعلمان مدارس دخترانه و ، بین میانگین رضایت شغلی معلمان 19-گیری کوویددر دوران همه ها نشان دادیافته

داری وجود تفاوت معنی مدارس پسرانهمعلمان مدارس دخترانه و داری وجود دارد. اما، بین میانگین خالقیت سازمانی معلمان تفاوت معنی

میزان  اما، است. مدارس دخترانهبیشتر از رضایت شغلی معلمان  مدارس پسرانهمعلمان  ندارد. به عبارت دیگر، میزان رضایت شغلی

های حاجی زاده و همکاران است. این یافته ها با نتایج پژوهش مدارس پسرانه برابرو معلمان  مدارس دخترانهخالقیت سازمانی معلمان 

( همسو 2011ریلی و همکاران ) ( و2017گاس و همکاران )  ،(1395رهبر کرباسدهی و همکاران ) (،1399کمالی و همکاران )(، 1400)

توان اذعان داشت که آموزش و پرورش عالوه بر این که در دسته بندی مشاغل در رده باالیی باشد. در تبیین نتیجه به دست آمده میمی



 1400تابستان /ومسدوم/ شماره فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی / سال  /100

 
 

. اشراف معلم بر موضوعات درسی، مسائل بندی می شودهای تخصصی دستهترین حرفهقرار دارد، از نظر پیچیدگی نیز جزء پیچیده

یادگیری، الگوها، مهارت ها، روش ها، راهبردها، فنون تدریس و خالقیت و نوآوری از عوامل عمده اثربخشی رفتار و مدیریت کالسی بر 

جزء مهمترین  رضایت شغلی وی تاثیرگذار است. در این میان، صرفنظر از نقش عواملی چون سن، سنوات تحصیلی و سابقه تدریس که

عوامل جمعیت شناختی موثر بر رضایت شغلی هستند، عوامل ناشی از ماهیت شغل معلمی، خود کارآمدی و حرمت خود در معلمان، 

عوامل شغلی، موقعیت های استرس زای شغلی و تنش ناشی از زندگی و حتی شغل، مواردی هستند که می توانند نتیجه حاصله را تبیین 

معلمان مدارس ابتدایی دخترانه و پسرانه، عالوه بر این که افراد اثربخشی هستند، افراد خالقی هستند که متناسب با نمایند. از سویی، 

های خالقه گیری از چنین رویهکنند. بهرههای تدریس منجر به خالقیت استفاده میها و شیوهموقعیت و امکانات محیط، از تکنیک

های آموزشی آن ها کند. از سوی دیگر، شناسایی این معلمان و اطالع از نوآوریآنها را فراهم میهای آموزشی امکان اثربخشی فعالیت

به بهبود شیوه تدریس معلمان کم تجربه و منفعل و هم چنین به بهبود برنامه آموزش معلمان در مراکز دانشگاهی )به طور خاص، 

های خالقه تر از دستاوردهای آموزشی و رویهبرداری گستردهدن امکان بهرهکند. از این رو برای فراهم کردانشگاه فرهنگیان( کمک می

های این گروه از معلمان و ایجاد بستر مناسب برای انتقال و تعمیم تجارب ارزنده آنان به دیگر معلمان، شناسایی علل و عوامل و زمینه

تر از برداری گستردهبی تردید، فراهم کردن امکان بهرهمؤثر بر خالقیت تدریس معلمان خالق از اهمیت باالیی برخوردار است. 

های خالقه این گروه از معلمان و ایجاد بستر مناسب برای انتقال و تعمیم تجارب ارزنده آنان به دیگر دستاوردهای آموزشی و رویه

که توصیه می گردد پژوهشگران آتی های مؤثر بر خالقیت تدریس معلمان خالق است معلمان، نیازمند شناسایی علل و عوامل و زمینه

به نحو شایسته به آن بپردازند، پدیده ای که تاکنون در نظام آموزشی ما کمتر بدان توجه نشده و مورد غفلت واقع گردیده است. هم 

حصیلی گردد پژوهش حاضر بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی سن و سابقه تدریس در پایه ها و مقاطع مختلف تچنین، پیشنهاد می

بررسی گردد. اهتمام جدی به وضعیت معیشتی معلمان، خواسته ای است که سالیان دراز به آن پرداخته شده، اما کمتر مورد رسیدگی 

مسئوالن و دست اندرکاران امر قرار گرفته است، توصیه می شود به این مهم بیش از پیش توجه و در صدر اولویت های برنامه ریزی 

 اد ریاست جمهوری و مجلس محترم قرار گیرد. های وزارتخانه و نه
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