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Objective The present study explored the relationship between organizational agility, innovative work 
behaviors, and job satisfaction in second-grade secondary school teachers in Ardebil City, Iran.
Methods This was a descriptive correlational study. The statistical population of this research was all 
secondary school teachers in Ardebil City, Iran, in the academic year of 2016-2017. Among them, 129 
teachers were selected by cluster random sampling method. The research tools were the Organizational 
Agility Scale (Zhang et al., 2000), the Innovative Work Behavior Questionnaire (Holman et al., 2011), and 
the Job Satisfaction Scale (Berifield et al., 1951). Data analysis was performed using  Pearson’s correlation 
coefficient and regression analysis method.
Results The obtained results indicated a significant positive correlation between organizational agility, 
innovative work behaviors, and teachers' job satisfaction. Furthermore, the results of regression analysis 
revealed that roughly 0.42% of the total variance of job satisfaction was predicted based on organiza-
tional agility and innovative work behaviors (P<0.001). 
Conclusion The obtained results suggested that organizational agility and innovative work behaviors 
were related to the prevention of teachers' job satisfaction, which calls for the attention of authorities 
and educators to these variables.
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A B S T R A C T

Extended Abstract

1. Introduction

eachers are the focus and important train-
ing factors in educational organizations 
and directly target the goal of the orga-
nization. Teachers’ behavior determines 
whether schools do their job well, also, 

the quality and development of education are strongly 
dependent on the effectiveness of teachers (Amani & 

T
Shabahang, 2017). Besides, any organization that seeks 
to increase its productivity and efficiency particularly 
values the job satisfaction of its employees, as job sat-
isfaction plays an essential role in enhancing the orga-
nization’s performance (Mudor & Tooksoon, 2011). 
The low job satisfaction of employees reliably indicates 
the deteriorating situation of an organization (Vernica, 
2011). Therefore, teachers’ job satisfaction is crucial for 
the success of teachers, students, community, and school 
systems. Saiti and Papadopoulos (2015) defined job sat-
isfaction as a person’s positive expression of a job posi-
tion. 
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Teachers encounter potential negative incidents, such as 
student behavior, teaching stress, high workload, and the 
regulations of the school board and government. Work en-
vironment problems affect physical, emotional, and social 
health and cause the conditions of depression, restlessness, 
and physical problems (Hatami, 2017). 

Moreover, organizational agility results from being im-
mensely conscious of changes in both internal and external 
environments. Organizational agility can take an effective 
form if is accompanied by the ability to use resources to 
respond to the changes at a convenient and flexible time 
and also the organization be able to implement the chang-
es (Braunscheidel & Suresh, 2009). Teachers who are 
among the most important specialists for the future of 
society will increase the level of self-esteem and conflict 
with work by increasing job satisfaction against stressful 
life events and occupational environments. This would be 
possible by creating “innovation” in their job, developing 
new ideas, and nurturing and applying them (Azimpour 
& Jalilian, 2016). Innovative behaviors, as behaviors that 
bring about change themselves, are related to job satisfac-
tion. These behaviors represent the creation of new or dif-
ferent things and are defined by the orientation for change 
because they are associated with the creation of a new 
product, service, thought, and process. This study aimed to 
survey the relationship between organizational agility, in-
novative work behaviors, and job satisfaction among the 
second-grade high school teachers of Ardabil City.

2. Materials and Methods

This was a descriptive-correlational research. Also, the 
statistical population included all the second-grade high 
school teachers of Ardabil City in the academic year of 
2017-2018. From this population, 129 teachers were ran-
domly selected using the cluster sampling method. The 
study measures included the organizational agility ques-
tionnaire (Shafifi & Zhang, 1999), innovative work be-
havior questionnaire (Hoffman, Bynum, Piccolo, & Sut-
ton 2011), and job satisfaction questionnaire (Brayfield & 
Rothe, 1951).

3. Results 

Demographic findings showed that 87 teachers were male 
and 42 were female. Of these participants, 35, 41, and 53 
had under 10 years, 10 to 20 years, and 20 to 30 years of 
work experience, respectively. Besides, 81, 35, and 13 
teachers were permanent, temporary, and contract employ-
ees, respectively. Moreover, the education levels of 55, 36, 
and 38 teachers were bachelor’s degrees, master’s degrees, 
and doctoral candidacy, respectively. 

Descriptive findings indicated the Mean±SD of 
64.26±10.40, 56.12±17.20, and 33.26±18.09 for the total 
scores of job satisfaction, organizational agility, and inno-
vative work behavior, respectively. Besides, the inferential 
findings showed that the teachers’ job satisfaction was sig-
nificantly associated with organizational agility (r=0.54, P 
<0.01) and innovative work behaviors (r=-0.60, P <0.01). 
The variables of organizational agility and innovative work 
behavior predicted approximately 42% of the variance of 
teachers’ job satisfaction. Also, the F-ratio confirmed the 
significance of the regression equation of teachers’ job sat-
isfaction based on the variables of organizational agility and 
innovative work behavior. Organizational agility and inno-
vative work behavior variables positively and significantly 
predicted teachers’ job satisfaction with the beta values of 
0.212 (P<0.01, t=2.132) and 0.231 (P <0.01, t=2.324), re-
spectively. The obtained betas showed that in terms of pre-
dictive power, the variables of innovative work behavior 
and organizational agility are the first and second predic-
tors, respectively.

4. Discussion and Conclusion 

This study indicated that the increase of organizational 
agility and innovative work behaviors helps to promote 
job satisfaction in teachers. These results call for the atten-
tion of the education authorities and officials towards such 
variables. Understanding and anticipating changes in the 
business environment, agile organizations benefit from the 
opportunities resulting from their restructuring and reor-
ganization. Setting the stage for long-term and sustainable 
success in organizations cause an optimum and healthy at-
mosphere in the organization, and all of these factors lead to 
job satisfaction among teachers. Overall, the present study 
showed that organizational agility and innovative work be-
haviors are variables related to teachers’ job satisfaction. 

The limitation of the study to a specific geographical area 
(Ardabil City) and the use of self-report scales to collect 
data may expose the results to social utility bias. Therefore, 
it is suggested that research be conducted in other geo-
graphical areas to generalize the results. To further general-
ize the results and achieve cause-and-effect relationships, 
future studies are recommended to conduct such research 
on the teachers of other educational levels, and if possible, 
investigate the relations experimentally. Also, the research 
suggestions of this study include increasing the mental re-
silience of teachers in the workplace, motivating teachers to 
work with better quality using the methods of success, and 
increasing hope among teachers about their career’s future.
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هدف پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه چابکی سازمانی و رفتارهای کاری نوآورانه با رضایت شغلی معلمان مقطع متوسطه پایه دوم 
شهر اردبیل انجام گرفت.

روش ها روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را همه معلمان مقطع متوسطه پایه دوم شهر اردبیل در سال 
تحصیلی 1396-1397 تشکیل می دادند که از میان آن ها 129 معلم به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و به پرسش نامه 
چابکی سازمانی ژانگ و همکاران، پرسش نامه رفتارهای کاری نوآورانه هولمن و همکاران و پرسش نامه رضایت شغلی بری فیلد و همکاران 

پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد.

یافته ها یافته ها نشان داد که بین چابکی سازمانی و رفتارهای کاری نوآورانه با رضایت شغلی معلمان رابطه مثبت معناداری وجود 
دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون آشکار کرد که تقریبًا 42 درصد از کل واریانس رضایت شغلی معلمان بر اساس متغیرهای 

.)P>0/01( چابکی سازمانی و رفتارهای کاری نوآورانه قابل پیش بینی است

نتیجه گیری نتایج این مطالعه نشان داد افزایش چابکی سازمانی و رفتارهای کاری نوآورانه به باال بردن رضایت شغلی معلمان کمک می کند 
و این امر لزوم توجه مسئولین و دست اندرکاران آموزش و پرورش را به سوی این گونه متغیرها طلب می کند.

کلیدواژه ها: 
 رضایت شغلی، چابکی 

سازمانی، رفتارهای 
کاری نوآورانه

اطالعات مقاله:
تاریخ دریافت: 17 اردیبهشت 1398

تاریخ پذیرش: 23 آبان 1398
تاریخ انتشار: 12 دی 1399

مقدمه 

محور و عامل مهم آموزشی در سازمان های مربوط به این امر 
که به طور مستقیم در راه برآورد کردن اهداف کوشش می کنند، 
معلمان هستند. رفتار معلم تعیین می کند که آیا مدارس وظایف 
خود را به خوبی انجام می دهند یا در این امر با شکست مواجه 
می شوند، همچنین کیفیت و پیشرفت آموزش  و پرورش به طور 
جدایی ناپذیر به کارایی معلمان بستگی دارد )امانی و شباهنگ، 
کارایی  و  بهره وری  بردن  باال  که درصدد  هر سازمانی   .)1396
کارکنان خود  شغلی  رضایت  برای  ویژه ای  اهّمیت  باشد،  خود 
قائل می شود، چراکه رضایت شغلی در باال بردن کارایی سازمان 
از  ایفا می کند )مودور و توکسون1، 2011(. یکی  نقش مهمی 
مطمئن ترین نشانه های تباهی اوضاع یک سازمان، رضایت شغلی 

1. Mudor & Tooksoon

پایین کارکنان است )ورنونیکا، 2011(. رضایت شغلی2 معلمان 
برای موفقیت معلم، دانش آموزان، اجتماع و سیستم مدارس بسیار 
مهم است. سایتای و پاگاداپولوس3 )2015( رضایت شغلی را بیان 
مثبت یک فرد نسبت به موقعیت کاری خود تعریف کرده اند. 
معلمان در زندگی شغلی خود با حوادث منفی بالقوه ای مثل رفتار 
دانش آموزان، استرس تدریس، کار زیاد، مقررات هیئت مدیره 
مدرسه، دولت و در نهایت امنیت شغلی مواجه هستند. مشکالت 
محیط کار سالمت جسمی، هیجانی و اجتماعی را متأثر می کند 
و حالت هایی از افسردگی، بی قراری و مشکالت جسمانی را ایجاد 

می کند )حاتمی، 1396(. 

رضایت شغلی از مهم ترین موضوعاتی است که در هر سازمان 
باید به آن توجه کرد. تحقیقات انجام شده بیانگر این است که 
نیروی انسانی تربیت یافته و ماهر می تواند حالل مشکالت هر 

2. Job satisfaction
3. Saiti & Papadopoulos

1. گروه آموزش علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

مقاله پژوهشی

رابطه چابکی سازمانی و رفتارهای کاری نوآورانه با رضایت شغلی معلمان مقطع متوسطه پایه دوم 
شهر اردبیل

،علیخالقخواه1 ،مهدیمعینیکیا1 ،عادلزاهدبابالن1 *عظیمامیدوار1
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سازمان باشد؛ بنابراین هر فرد باید شغلی را انتخاب کند که عالوه 
بر تأمین نیازهای مادی، از نظر روانی نیز او را راضی کند. دو 
فاکتور عمده یعنی شخصیت افراد و محیط کاری می تواند بر 
رضایت شغلی تأثیر بگذارد )افتخار، بخشایش و رحیمی، 1396(.

در این میان یکی از عواملی که نقش مهمی در رضایت شغلی 
معلمان دارد، چابکی سازمانی4 است. با آغاز قرن 21، جهان در 
تمام جوانب با تغییرات توجه برانگیزی مواجه شد، به ویژه تغییرات 
شگرف در افزایش تقاضا و باال رفتن انتظارات مشتریان و شکسته 
شدن بازارهای کالن به بازارهای کوچک تر و محدودتر، که این 
تغییرات بقای سازمان ها را منوط به بازبینی عمده در اولویت ها 
و چشم انداز راهبردی آن ها کرده است )ون اوسترهوت، وارتس، 
ونهک و ون هیلگرزبرگ5، 2007(. چابکی سازمانی نتیجه هوشیار 
محیط  در  هم  همه جانبه،  به صورت  تغییرات،  به  نسبت  بودن 
داخلی و هم در محیط خارجی است و اگر قابلیتی شایسته در 
استفاده از منابع برای پاسخ گویی به این تغییرات در زمان مناسب 
و به شکلی انعطاف پذیر و مربوط وجود داشته باشد؛ به طوری 
که سازمان نیز در اجرای آن توانا باشد، صورت مؤثری به خود 
اصطالح  در  چابکی  و سورش6، 2009(.  )برانسچیدل  می گیرد 
عملیاتی ترکیبی است از چند شرکت که هرکدام دارای مهارت ها و 
شایستگی های خاص خود بوده و با هم همکاری مشترک عملیاتی 
دارند. این امر مؤسسات همکار )دارای حرفه مشترک( را قادر به 
انطباق و پاسخ گویی به تغییرات مطابق نیازهای مشتری می کند 
)مک کینزی و ایتکن7، 2201(. بهادری خسروشاهی و حبیبی 
کلیبر )1395( در پژوهشی نشان دادند که بین روحیه مدیران، 
عزت نفس سازمانی و چابکی سازمانی با رضایت شغلی مدیران 
و  نوررحمانی  علی،  زین  دارد.  وجود  معناداری  و  مثبت  رابطه 
قریشی )2014( در پژوهشی نشان دادند که کیفیت زندگی کاری 

اثر توجه برانگیزی در رضایت شغلی معلمان دارد. 

می توان انتظار داشت معلمان که از مهم ترین متخصصان برای 
آینده جامعه به شمار می روند، با افزایش رضایت شغلی در برابر 
حوادث پرفشار زندگی و محیط های شغلی، میزان عزت نفس و 
درگیری با کار را در خود تقویت کنند. این مهم با ایجاد نوآوری8 
در شغل خود، خلق ایده های جدید و پرورش و به کارگیری آن ها 
ممکن می شود )عظیم پور و جلیلیان، 1395(. رفتارهای نوآورانه 
به منزله رفتارهایی که با خود تغییر به همراه می آورند، با رضایت 
شغلی ارتباط پیدا می کند. این نوع رفتارها بیانگر ایجاد و خلق 
چیزهای جدید و یا متفاوت است و به واسطه جهت گیری برای 
تغییر تعریف می شود؛ زیرا این رفتارها با ایجاد محصولی جدید، 

4. Organizational agility
5. Van Oosterhout, Waarts, Van Heck, & Van Hillegersberg
6. Braunscheidel & Suresh
7. McKenzie & Aitken 
8. Innovative 

خدمت، تفکر، رویه و فرایندی جدید در ارتباط است )هاشمی و 
مالیی نژاد، 1389(. از این رو یکی از مؤلفه های اساسی تأثیرگذار 
بر رضایت شغلی معلمان نوآوری و خلق رفتارهای نوآورانه است. 
از  امیریان زاده )1395( در پژوهشی نشان دادند که  نوروزی و 
ابعاد خالقیت، همبستگی مثبت و معنی داری بین ابعاد تحمل 
با  تضاد  تحمل  و  قبول سؤاالت  تشویق،  ابهام،  قبول  شکست، 
عملکرد حرفه ای وجود دارد، اما بین کنترل بیرونی با عملکرد 
نصیری،  دالل  است.  نشده  مشاهده  رابطه ای  معلمان  حرفه ای 
رسیدند  نتیجه  این  به  پژوهشی  در   )1391( برزگر  و  احمدی 
که بین خالقیت و نوآوری با رضایت شغلی رابطه مثبت معنادار 
وجود دارد. البته ضریب همبستگی نوآوری با رضایت شغلی به 
مراتب بیشتر از خالقیت و رضایت شغلی است. نوآوری و خالقیت 
پیش بینی کننده رضایت شغلی است. ساروقی، لیبائرس و برکمپر9 
)2015( در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که افراد دارای 
ویژگی های خالق نظیر هوش هیجانی، اقتدار اخالقی و ظرفیت 
سازمانی می توانند مواضع، رفتارها و عملکردهای خود را متناسب 
با وضعیت زمانی و مکانی و موقعیت های اجتماعی، فرهنگی و 
سیاسی تنظیم کنند و بر اساس آن بهترین و بیشترین عملکرد 
در شغل که درنهایت منجر به رضایت شغلی در آنان می شود را 

نشان دهند. 

شغل معلمی به دلیل ترتیب نسل آینده و اثراتی که می توانند 
بر روی تمام ابعاد زندگی افراد داشته باشد، شغل بسیار مهمی 
است. از طرفی در جامعه ما به مفهوم چابکی سازمانی و رفتارهای 
کاری نوآورانه معلمان کمتر پرداخته شده است؛ بنابراین شناخت 
این عوامل در راستای افزایش رضایت شغلی کمک می کند تا 
سازمان های مربوطه فعالیت های خود را در جهت ارتقا رضایت 
شغلی معلمان سازمان دهی کنند. با توجه به مطالب بیان شده این 
سؤاالت پیش می آید: آیا بین چابکی سازمانی و رفتارهای کاری 
رابطه وجود  با رضایت شغلی معلمان مقطع متوسطه  نوآورانه 
دارد؟ آیا این دو متغیر قادر به پیش بینی رضایت شغلی معلمان 

خواهند بود؟

روش پژوهش

پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی 
از نوع همبستگی بوده و از لحاظ گردآوری اطالعات روش تحقیق 

پیمایشی است.

 جامعه، نمونه و روش نمونه گیری: جامعه آماری پژوهش حاضر 
شامل همه معلمان مقطع متوسطه پایه دوم شهر اردبیل در سال 
تصادفی  نمونه گیری  روش  با  که  بود   1397-1396 تحصیلی 
در  انتخاب شدند.  نمونه  عنوان  به  معلم  تعداد 150  خوشه ای 
نهایت پرسش نامه 129 نفر قابلیت تحلیل داشت. برای جمع آوری 
داده ها از ابزارهایی که در ادامه از آن ها نام می بریم، استفاده شد.

9. Sarooghi, Libaers, & Burkemper
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پرسش نامه رضایت شغلی10: برای اندازه گیری رضایت شغلی 
از پرسش نامه بری فیلد و روث11 )1951( که شامل نوزده سؤال 
پنج گزینه ای از نوع لیکرت است، استفاده شد که نمره گذاری از 
یک تا پنج برای گزینه های )کاماًل مخالفم تا کاماًل موافقم( در نظر 
گرفته شده است. ضریب پایایی آزمون رضایت شغلی با روش دو 
نیمه کردن معادل 0/78 گزارش شده است. در پژوهش حاضر 
ضریب پایایی پرسش نامه توسط ضریب آلفای کرونباخ برابر 0/79 

به دست آمده است.

سازمانی  چابکی  پرسش نامه  سازمانی12:  چابکی  پرسش نامه 
شریفی و ژانگ )2000( طراحی و تدوین شده است. این مقیاس 
دارای 28 گویه و چهار مؤلفه است که با یک مقیاس لیکرت 
دارای  ماده  هر  و  موافقم(  بسیار  تا  مخالفم  )بسیار  5 درجه ای 
ارزشی بین یک تا پنج تعیین شده است. با سؤاالتی مانند: »این 
سازمان می تواند تغییرات را به سرعت در ساختار تکنولوژیکی 
خود پیاده کند؟« چابکی سازمانی را می سنجد. برای تعیین روایی 
پرسش نامه از روایی محتوا استفاده شد که در حد مطلوب گزارش 
شد )کالنی، ترخانی، محمدی شمس آبادی، و طیبی، 1392(. 
کلیبر  حبیبی  و  خسروشاهی  بهادری  پژوهش  در  همچنین 
)1395( ضریب پایایی این آزمون به روش آلفای کرونباخ و در 
حد 0/93 به دست آمد. ضریب پایایی پرسش نامه توسط ضریب 

آلفای کرونباخ برابر 0/87 به دست آمده است.

پرسش نامه رفتارهای کاری نوآورانه13: برای جمع آوری داده های 
مربوط به رفتارهای کاری نوآورانه از پرسش نامه رفتارهای کاری 
نوآورانه هافمن و همکاران )2011( استفاده شد. این پرسش نامه 
ُنه گویه ای دارای سه مؤلفه است. خلق ایده سؤاالت یک تا سه، 
ارتقای ایده سؤاالت چهار تا شش و اجرای ایده سؤاالت هفت 
تا نه است. این ابزار بر اساس مقیاس لیکرت 5درجه ای از یک 
)هیچ گاه( تا پنج )همیشه( نمره گذاری شده است. ضرایب پایایی 
این پرسش نامه در پژوهش نعامی، تقی پور و نیسی )1390(، به 
دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف به ترتیب 0/82 و 0/74 به 
دست آمد. در پژوهش حاضر ضریب پایایی پرسش نامه توسط 

10. Job Satisfaction Questionnaire
11. Brayfield & Rothe
12. Organizational Agility Questionnaire
13. Innovative Work Behaviors Questionnaire

ضریب آلفای کرونباخ برابر 0/68 به دست آمده است. داده های 
گردآوری شده با نرم افزار SPSS نسخه 18 و با استفاده از ضریب 
همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون به شیوه گام به گام تجزیه 

و تحلیل شدند.

نتایج

حضور  مرد(   42 و  زن   87( معلم   129 حاضر  پژوهش  در 
داشتند. سابقه خدمت زیر ده سال )35 نفر(، ده الی بیست سال 
)41 نفر( و بیست الی سی سال )53 نفر( بود. از این تعداد 81 
نفر استخدام رسمی، 35 نفر استخدام پیمانی و 13 نفر استخدام 
قراردادی بودند. سطح تحصیالت 55 نفر آن ها لیسانس، 36 نفر 

فوق لیسانس و 38 نفر دانشجوی دکترا بود. 

در جدول شماره 2 ماتریس ضریب همبستگی پیرسون بین 
متغیرهای پژوهش گزارش شده است. همان طور که در جدول 
شماره 2 مشاهده می شود، بین چابکی سازمانی با رضایت شغلی 
معلمان رابطه مثبت معناداری وجود دارد، همچنین بین رفتارهای 
کاری نوآورانه با رضایت شغلی معلمان رابطه مثبت معناداری 
دیده می شود )P<0/01(. قبل از اجرای آزمون های آماری، ابتدا به 
منظور استفاده از آزمون های پارامتریك و استفاده از آزمون تحلیل 
رگرسیون، پیش فرض های آن )آزمون نرمال بودن توزیع نمرات و 
آزمون دوربین واتسون( بررسی شدند. نتایج آزمون کولموگروف 
اسمیرنف نشان داد که پیش فرض نرمال بودن توزیع داده ها، در 

 .)P<0/05( مورد متغیرهای تحقیق بر قرار است

 F همان طور که در جدول شماره 3 مشاهده می شود، نسبت
بیانگر این است که رگرسیون رضایت شغلی معلمان بر اساس 
متغیرهای چابکی سازمانی و رفتار کاری نوآورانه معنادار است. 
 ،P>0/01(  0/212 بتای  با  سازمانی  چابکی  متغیر  همچنین 
 ،P>0/01( 0/231 و متغیر رفتار کاری نوآورانه با بتای )T=2/132
شغلی  رضایت  می تواند  معناداری  مثبت  طور  به   ،)T=2/324
معلمان را پیش بینی کند. بتاها نشان می دهند که از لحاظ توان 
نوآورانه و  پیش بینی کنندگی به ترتیب متغیرهای رفتار کاری 

چابکی سازمانی قرار دارند.

جدول 1. آماره های توصیفی رضایت شغلی

میانگین±انحراف معیارمتغیرها

10/40±64/26رضایتشغلی

17/20±56/12چابکیسازمانی

18/09±33/26رفتارکارینوآورانه
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بحث و نتیجه گیری

و  سازمانی  چابکی  رابطه  سنجش  هدف  با  حاضر  پژوهش 
رفتارهای کاری نوآورانه با رضایت شغلی معلمان مقطع متوسطه 
پایه دوم شهر اردبیل انجام شد. یافته اول پژوهش نشان داد که 
بین چابکی سازمانی با رضایت شغلی معلمان مقطع متوسطه پایه 
دوم شهر اردبیل رابطه مثبت معناداری وجود داشت. بدین معنی 
که با افزایش میزان چابکی سازمانی معلمان، میزان رضایت شغلی 
در آنان افزوده می شود. نتیجه پژوهش حاضر همسو با یافته های 
زین علی،  و   )1395( کلیبر  حبیبی  و  خسروشاهی  بهادری 

نوررحمانی و قریشی )2014( است.

که  کرد  استدالل  این گونه  می توان  حاضر  یافته  تبیین  در 
سازمان های چابک با درک و پیش بینی تغییرات محیط کسب و 
کار، بهره جویی از فرصت های حاصل از تغییرات و ساختاربندی 
مجدد خود، ضمن ایجاد زمینه موفقیت بلندمدت و پایدار در 
سازمان، موجب افزایش جو مطلوب و سالم در سازمان می شوند 
)محمدزاده، 1374( و همه این عوامل منجر به بروز رضایت شغلی 
در معلمان می شود. به عبارت دیگر سازمان هایی که از چابکی 
سازمانی بهره مند هستند به صورت انعطاف پذیر عمل می کنند 
و در مواقع مشکالت سازمان، متناسب با موقعیت عمل کرده 
و شیوه های مقابله ای کارآمد اتخاذ می کنند. این عمل منجر به 

این می شود که افراد شاغل در آن سازمان نیز مشکلی احساس 
نکنند و رضایت شغلی آن ها کاهش پیدا نکند. معلمان شاغل در 
آموزش و پرورش متناسب با شغلی که در آن هستند، ممکن 
است با سختی هایی از جمله حجم کاری زیاد، دانش آموزان با 
ویژگی های خاص، والدین مستبد و غیره روبه رو شوند. بنابراین 
با توجه به محیط سازمانی )مدرسه ای که در آنجا مشغول به کار 
هستند( اگر با انعطاف پذیری و بهره جویی از فرصت های حاصل 
از تغییرات مواجه باشند، به طبع دچار فرسودگی شغلی نخواهند 
شد. همه این عوامل منجر به این می شوند که رضایت شغلی 

باالیی را احساس کنند. 

یافته دوم پژوهش نشان داد که بین رفتارهای کاری نوآورانه 
با رضایت شغلی معلمان مقطع متوسطه پایه دوم شهر اردبیل 
افزایش  با  بدین معنی که  رابطه مثبت معناداری وجود داشت. 
آنان  میزان رضایت شغلی  معلمان،  نوآورانه  رفتار کاری  میزان 
افزوده می شود. بدین ترتیب فرضیه دوم پژوهش تأیید شد. نتیجه 
پژوهش حاضر همسو با یافته های نوروزی و امیریان زاده )1395(، 
ساروقی، لیبائرس و  دالل نصیری، احمدی و برزگر )1391( و 

برکمپر )2015( است. 

در تبیین یافته حاضر می توان این گونه استدالل کرد که زمانی 
که کارکنان در اجرا و توسعه ایده های جدید مشارکت و تالش 
کنند، سطح عملکرد کلی آنان به طور چشمگیری بهبود می یابد 

جدول 3. تحلیل واریانس مدل رگرسیون جهت پیش بینی رضایت شغلی معلمان

.SSdfMSFSigمنبع تغییرات

13873/98036936/99041/090/001رگرسیون

--12101/81412570/359باقیمانده

---25975/794128کل

.BSTEβTSigمتغیرهایپیشبین

15/3060/001-149/6739/779مقدارثابت

0/4300/1310/2122/1320/01چابکیسازمانی

0/3540/1430/2312/3240/013رفتارکارینوآورانه

جدول 2. ضرایب همبستگی بین چابکی سازمانی با رضایت شغلی معلمان

رضایت شغلیرفتار کاری نوآورانهچابکی سازمانیمتغیرها

1چابکیسازمانی

0/551رفتارکارینوآورانه

1**0/65**0/54رضایتشغلی

P>0/01**
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و در راستای هرچه بهتر عملکرد کاری خود، به جست وجوی 
عبارتی  به  می ورزند.  مبادرت  کار  ابزار جدید  و  فنون  روش ها، 
پیگیری  و  بیان  فرصت  سازمان ها،  در  کارمندان  به  که  زمانی 
ایده هایشان در یک محیط توام با اعتماد متقابل میان سرپرستان 
و همکارانشان داده شود، ترس از شکست ایده ها و تنبیه کاهش 
می یابد. کارکنانی که ارزش ها و شخصیت شان با ارزش ها و فرهنگ 
سازمانی و همچنین ویژگی های شغلی شان سازگاری و هم خوانی 
داشته باشد، در صورتی که اطمینان حاصل کنند ایده هایی که 
در سازمان مطرح می کنند، جدی گرفته می شوند و از عواقب 
طرح آن ایده ها ترسی نداشته باشند، سطح بهتری از رفتار کاری 
نوآورانه از خود نشان می دهند. اعتماد در مدیریت به افراد کمک 
می کند تا ایده های نوآورانه بیشتری مطرح کنند و به حمایت 
همکاران از ایده ها و اجرای آن ایده ها مبادرت ورزند؛ درنتیجه 
جدی گرفتن ایده های کارکنان از طرف همکاران و دانستن اینکه 
یک ایده خوب، برای سازمان سودمند است، می تواند سازمان را 
در جهت ارائه راه حل های اساسی برای حل مشکالت یاری رساند 
و همه این عوامل منجر به این می شود که کارکنان رضایت شغلی 
باالتری را در خود احساس کنند. درمجموع پژوهش حاضر نشان 
داد چابکی سازمانی و رفتارهای کاری نوآورانه از متغیرهای مرتبط 

با رضایت شغلی معلمان است.

محدود بودن به منطقه جغرافیایی خاص )شهر اردبیل( و محدود 
بودن امکان تعمیم نتایج آن به سایر مناطق جغرافیایی و استفاده 
از مقیاس های خودگزارشی برای جمع آوری داده ها، ممکن است 
نتایج را در معرض سوگیری مطلوبیت اجتماعی قرار دهد؛ بنابراین 
پیشنهاد می شود پژوهش در مناطق جغرافیایی دیگر انجام شود 
تا امکان تعمیم نتایج باال برود. برای تعمیم پذیری بیشتر نتایج 
و دستیابی به روابط عّلت و معلولی، بایستی پژوهش هایی نظیر 
صورت  در  و  تحصیلی  مقاطع  سایر  معلمان  روی  تحقیق  این 
امکان به روش آزمایشی انجام شود. همچنین افزایش مقاومت 
ذهنی معلمان در محیط کار، ایجاد انگیزه در معلمان برای کار 
با کیفیت تر با بهره گیری از روش های کسب موفقیت، افزایش 
امیدواری در بین معلمان نسبت به آینده شغلی شان از پیشنهادات 

پژوهشی این تحقیق است.

مالحظات اخالقی

پیروی از اصول اخالق پژوهش

اصول اخالقی تمامًا در این مقاله رعایت شده است. شرکت 
کنندگان اجازه داشتند هر زمان که مایل بودند از پژوهش خارج 
شوند. همچنین همه شرکت کنندگان در جریان روند پژوهش 

بودند. اطالعات آن ها محرمانه نگه داشته شد.

حامی مالی

مقاله حاضر برگرفته از طرح پژوهشی درون سازمانی دانشگاه 
محقق اردبیلی است.

مشارکت نویسندگان

 تمام نویسندگان در طراحی، اجرا و نگارش همه بخش های 
پژوهش حاضر مشارکت داشته اند.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.
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