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شناسایی عوامل مؤثر بر نشاط سازمانی مدارس شهرستان پلدشت
از دیدگاه مدیران و معلمان ابتدائی
Identify organizational factors affecting the Organizational Vitality of the
Poldasht City Schools from the Perspective of Managers and Teachers in
Primary Schools
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Abstract:
Aim: This research is to identify and study the
factors affecting organizational vitality of
Polach city schools from perspective of
administrators and teachers in elementary
education in academic year 2014.
Method: The method used in the study, in
terms of the nature of the subject is of
descriptive-survey. Its statistical population is
of elementary administrators and teachers of
Poldasht city. Their number is 364 people. And
188 of them have been selected, of which 156
are teachers and 32 are administrators.
Sampling method is random, categorized and
relative. Data collection tool was a
questionnaire with 52 questions and by
professors and experts in the face and content
validity and reliability through Cronbach alpha
value of 0.86 is the improved. For data analysis
of both methods descriptive and Inferential
(linear regression analysis) have been used.
Results: the results showed that safety in the
workplace,
organizational
justice,
employees interact with each
other,
flexible structure, positive thinking employees,
organizational learning, staff openness,
employee
participation
in decisions,
meaningful jobs
and interesting
in
the work of the organization's staff in organizat
ional validity of Poldasht city schools has
positive and meaningful effects.
Conclusion: Considering the organizational
vitality components in schools is a matter of
necessity and will increase the productivity and
efficiency of the staff.
Keywords: Organizational vitality, Primary
schools, Managers, Teachers
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مقدمه
نشا یکی از مهمترین نیازهای روانی انسان است .باه
همین دلیل ،در سالهای اخیر ،حوزه علوم انسانی شاهد
ظهور رویکردی جدید با نام روانشناسی مثبت گرا بوده
است که به جای پرداختن به آسای هاا یاا اخاتال ت
روانی به استعدادها ،تواناییها ،مهارتها و به طور کلی
ابعاد مثبت وجود آدمی نآر دارد .در این میان شاادی و
نشا و چگونه شاد زیستن مفهوم بنیادی این رویکارد
به شمار میرود (شلتون ،جان و والکر.)2112 ،1
انسان به طور فطری از ام گریزان و به ساوی شاادی
در حرکت است .شادی و نشا نه تنها بار رو و روان
انسان ،بلکه بر جسم او نیاز تاأریر مایگاذارد .از نگااه
اجتماعی ،شادمانی ،قلا هاا را باه یکادیگر نزدیاک و
ترس ،نگرانی ،ناکامی و بدگمانی را بیارار مایکناد .از
نگاه سازمانی نیز ،کارمنادان شااد بهاره وری بیشاتری
دارند و این امر باعث ایبات کمتار ،خساتگی کمتار و
تنش کاری کمتر می شود (کانفیلد و میلر ،1303 ،2نقل
از ابراهیم پور ،اسمعیلی و حاجی انزهایی.)1334 ،
شادی و نشاا مجموعاهای از صافات مختلا مانناد
مثباات اندیشاای ،مهربااانی ،بخشااش ،پااذیر خااود و
دیگران و شاکر بودن است .هر فردی میتواند کامال از
روی میل و اراده بر صافات فاو تاأریر گذاشاته و باا
تقویت آنها به شادی و نشا زندگی خود بیفزایاد .در
دانش روانشناسی تعاری پراکندهای از هیجاان شاادی
شده است و در آنها شادی به عنوان ترکیبی از عاطفه
مثبت با و عاطفه منفی پایین و احساس مثبتی کاه از
ح ارضاء و پیروزی ناشی میشود ،معنی شاده اسات
(دوتون و ادموند.)2110 ،3
شومیکر ( )1311معتقد است بین شادی و فعالیتهاای
داوطلبانه همچنین بین نشا با کاهش اضطرا رابطه
وجود دارد .به نآر رابینسون )2113( 4اجتمااعی باودن
یکی از راههای رسیدن به شادی است و هرچه فعالیت-
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های اجتماعی بیشتر باشد افراد شادترند .در تئوریهای
جدید مدیریت ،از انسان به عناوان مهامتارین عنصار
تشکیل دهنده سازمان یادشده است .به طوری که گفته
میشود نیروی انسانی میتواند عامل بقاا یاا فروپاشای
یک سازمان باشد؛ اما بدون شک یک نیروی متخصص
بدون انگیزه و با نیروی کار افسرده نمیتواند سازمان را
در نیل به اهدافش یاری کناد .نشاا ساازمانی 5یاک
حالت احساسی و هیجانی مثبت است که با مشخصاه-
های مختلفی ازجمله توازن عاطفی ،رضایت از شارای
کاری ،خو بینی ،شاادابی روانای ،احسااس کفایات و
کارآمدی همراه است (مارتین.)2115 ،2
مرور تحقیقات قبلای حااکی از ایان اسات کاه رابطاه
مستقیمی بین شاد بودن در محل کار ،بهرهوری ،روحیه
رضااایت شااغلی ،ابقاااء و همچنااین خاادمترسااانی بااه
مشتری وجود دارد .حتی بسیاری از سازمانهای موف
شادی را بهعنوان بخش ینفکی از فرهنا ساازمان
خود قرار دادهاند (صفری شالی .)1310 ،عالوه بر ایان،
فضااای شاااد و بانشااا در یااادگیری و شااکوفایی
استعدادهای دانش آموزان نیز تأریر مثبت دارد .نشا و
شادابی دانش آموزان درگرو داشتن معلماان و مادیران
بانشا است (آل یاسین.)1311 ،
از دیدگاهی دیگر ،زمانی که کارکنان یک سازمان شاد
هستند ،بیشتر بر کار خود متمرکزند و مایخواهناد باه
چالش های نو بيردازند .آنها انعطافپذیرند ،بیشتر اهل
خطر کردن هستند و راحت تر از بقیه می توانناد بعاد از
اشتباهات و شکست های احتمالی ،خود را بازیابی کنند.
کارکنان شاد خال تر بوده و نسبت به وظاای روزاناه
خود کمتر دچار تشویش و نگرانی مایشاوند (صافری
شالی.)1310 ،
تحقیقات زیادی که در زمینه شادی و نشا انجام شده
است ،نشان دادهاند افرادی که شااد هساتند ،احسااس
امنیت بیشتری می کنند ،آسانتر تصامیم مای گیرناد و
رض اایت بااا در زناادگی ماایکننااد (مااایرز.)2112 ،0
5. Qrganizational Vitality
6. Martin
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همچنین فقدان شادی و نشا در هر محیطی از جمله
مدارس نتای منفی بسیاری باه دنباال دارد ،کاه از آن
جمله می توان باه افساردگی ،بادبینی ،ارزیاابی منفای
رویدادها ،بی عالقگی به تعاامالت جمعای و گساتر
ناهنجاریهای اجتماعی اشاره کرد (طاهریان.)1311 ،
دشتی و آذربایجانی ( )1331در پژوهش خود با عناوان
عوامل مررر بر شادابی و نشا دانش آموزان از نآار
دانش آموزان دبیرستانهای استان ایالم به این نتیجه
رسیدند که به ترتی اولویت ،هر چهار عامل امکانات
آموزشگاهی ،جوسازمانی مدرسه ،محتاوای درسای و
مشارکت در فعالیت کالسی در ایجاد نشا و شادابی
دانشآموزان مررر است .فاانی و آقازیاارتی ( )1331در
پژوهش خود با عنوان شناساایی مرلفاههاای شاادی
فردی و سازمانی و سنجش وضعیت این مرلفهها ،باه
این نتیجه رسیدند که امنیات در محای کاار ،عادالت
سازمانی ،تعامل کارکنان با همدیگر ،سااختار منعطا ،
مثباات اندیشاای کارکنااان ،یااادگیری سااازمانی ،خااود
گشااااودگی کارکنااااان ،مشااااارکت کارکنااااان در
تصمیمگیری ها ،معنادار بودن شغل و عالقه به کاار در
کارکنان از عوامل مررر بار شاادی فاردی و ساازمانی
است.
جعفری و طال زاده ( )1313در تحقیقی با عنوان ارائاه
مدلی برای شادی و نشا در مدارس ابتدائی تهران باه
این نتیجه رسایدند کاه :از دیادگاه مادیران و معلماان
ابتدائی به ترتی اهمیات عوامال فیزیکای ،عااطفی-
اجتماعی ،فردی و آموزشی در شادی و نشاا مادارس
ابتدائی شهر تهران مررر شناخته شادند .زارعای متاین،
جندقی و ح گویان ( )1311در پژوهش خود با عناوان
شناسایی مرلفه های نشاا در محای کاار و سانجش
وضعیت این مرلفهها در سازمانهای اجرایی استان قام
به بررسی این موضو پرداختند و به این نتیجه رسیدند
که در ساازمانهاای منتخا اساتان قام مرلفاههاای
یادگیری سازمانی ،خود گشاودگی ،مشاارکت ،عادالت،
مثبت اندیشی و ساختار منعط در وضعیت نامناسا و
مرلفههای معنادار بودن کار ،عالقه باه کاار ،امنیات در

شناسایي عوامل مؤثر بر نشاط سازماني31 ...
محی کار و تعامل باا همکااران در وضاعیت متوسا
میباشد .در پژوهشی دیگر ،جعفری سیادت و بهاادران
( )1310با عناوان "بررسای عوامال ماررر بار شاادی
مدارس" به این نتیجه دست یافتند که :عوامل فاردی،
آموزشی ،سبک مدیریت مشارکتی در شاادابی مدرساه
مررر هستند.
1
مااولینز ،پااروت ،برکتاای و هریسااون ( )2111طاای
پژوهشی به بررسی رابطهی عمل به باورهاای دینای،
رضایت از زندگی و شادکامی پرداختند .نتای نشان داد
که دینداری به گونهای معنادار با رضایت از زنادگی و
2
شادکامی رابطه دارد .بامستر ،کمبل ،کروگار و وها
( )2111در پژوهش خود با عنوان "آیا عزتنفا باا
منجر به عملکرد بهتر ،شادی و سبک زندگی ساالمتار
میشود" دریافتند که عزتنف رابطه قوی با شادی و
نشا دارد و با بودن آن نتای شادتری ایجاد میکند.
بوهم و لیبورمیسکی )2110( ،3در تحقیقات خود نشاان
دادند که افراد شاد ،تحلیال رفتگای کمتار ،فرساودگی
عاطفی کمتر و ایبت کمتری دارند و احتماال کمتاری
وجود دارد که شغل خود را ترک کند .همچنین کارکنان
شاد نسبت باه ساازمان متعهادتر هساتند .در نهایات،
گااوبین )2115( 4در تحقیقاای تحاات عنااوان"تحقیقاای
باهسااوی اجاارای مادیریت مشااارکتی دریااک مدرسااه
روستایی"دریافت که بدون شیوه رهبری مشاارکتی در
اداره مدرسه ،نشا  ،پیشارفت و اتحااد وجاود نخواهاد
داشاات .در خااالل رهبااری مشااارکتی ،یادگیرناادگان،
معلمان و مدیران شاد هستند.
در مجمو نتیجه تحقیقات قبلی کاه در ماورد عوامال
مررر بر نشا سازمانی انجام شده است نشان میدهاد
که عوامل فاردی نآیار :ساالمت جسامی ،توانمنادی
انجام کار ،انگیزه یعنی تمایال ذهنای و شاور و شاو
برای انجام کار ،رضایت شغلی ،لذت بردن از انجام کار،
تواناییهای تکنیکی و شرای روانی و شخصیتی فرد بر
1. Mullins, Proett, Breckett, & Harisson
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3. Boehm, & Lyubomirsky
4. Ngubane
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نشااا سااازمانی تأریرگااذار هسااتند .همچنااین عواماال
سازمانی زیادی وجاود دارناد کاه بار نشاا ساازمانی
تأریرگذارند از جمله این عوامل ،شرای کااری ،تناسا
شغل با ویژگی های فردی ،ساختار ساازمانی و جایگااه
فرد در آن ،محی اجتماعی کار و شرای درونسازمانی
هستند (فوردی .)2111 ،1
شواهد نشان میدهاد کاه یکای از مشاکالت اساسای
مدارس افلت داشتن از محای کااری شااد و بانشاا
است .اکنون باگذشت یک نسل اگر از مدیران و معلمان
بخواهید که فهرستی از صفات مدرسه تهیه کنند ،شک
داریم که صافات شاادیبخاش در ایان لیسات باشاد.
امااروزه ماادیران و معلمااان بااا ب ایعالقگ ای ،ماللاات،
خستگی و بیحوصلگی در مدارس حضور مییابند کاه
بهنوبهی خود تأریر منفی بر عملکرد سازمانی خود دارند.
بسیاری از مدیران و معلمان احساس میکنند که های
فضایی برای شادی و نشا در محی کار وجود نادارد.
این در حالی است که آنها امروزه نیازمند کار بانشاا
هستند .در واقع ،کار ،زمانی دارای باا ترین بهاره وری
است که محی آن پرنشا باشد .در ایجاد یک سازمان
پایدار و باربات ،نشا بایاد الازام و ضارورتی محاوری
باشد ،نه صرفا یک نو تشاوی  .باا توجاه باه تجرباه
شخصی و مشاهده اولیه محق  ،در مدارس شهرساتان
پلدشت نیز شرای و وضعیت محی مدارس به شاکلی
است که در زمینه شادی و نشاا ساازمانی مشاکالت
اساسی وجود دارد .اکثر مدیران و معلماان از کاار خاود
گله مند بوده و در تعامال باا همکااران خاود احسااس
شادی نمی کنند و حضور در محی کاری را مبتنای بار
وظای محولاه ،بیشاتر تحمال مایکنناد تاا ایانکاه
خوشحال باشند.
لذا با توجه به مطالبی که ارائه شد ایان سارال مطار
میشود که چاه عاواملی بار نشاا ساازمانی مادارس
شهرستان پلدشت از دیدگاه مدیران و معلماان ابتادائی
مررر میباشد؟ جهت پاس گویی به این سرال پژوهشی،
در این راستا در تحقی حاضار تاال شاده اسات تاا
1. Fordyce

عوامل ماررر بار نشاا ساازمانی مادارس شهرساتان
پلدشت از دیدگاه مدیران و معلمان ابتدائی موردمطالعه
قرار گیرد.
روش
این تحقی از لحا هدف کاربردی و از نآار اجارا باه
جهاات عاادم دسااتکاری متغیرهااا و مطالعااه آنهااا در
وضعیت موجود و سانجش نگار معلماان و مادیران
مدارس ،رو توصیفی از نو پیمایشی میباشد.
جامعااه آماااری ایاان پااژوهش ماادیران و معلمااان
ابتدائی شهرستان پلدشات مایباشاد کاه تعاداد آنهاا
 324نفاار اساات .از ایاان تعااداد  21نفاار ماادیر و 313
نفر معلم میباشد .جهات تعیاین حجام نموناه آمااری
از جدول مورگان اساتفاده شاده اسات کاه مبتنای بار
جاادول مااذکور تعااداد نمونااه براباار بااا  111نفاار بااه
دساات آمااد .همچنااین جهاات انتخااا افااراد باارای
نمونه از رو نمونهگیاری طبقاهای مبتنای بار رشاته
شغلی (مدیر یاا معلام) اساتفاده شاده اسات .باه ایان
صورت که مبتنی بار نسابت هار طبقاه تعاداد نموناه
تعیاین شااده اسات .تعااداد معلماان باارای نمونااه 152
نفر و تعاداد مادیران بارای نموناه  32نفار مایباشاد.
ابزار گاردآوری اطالعاات ،پرسشانامه محقا سااخته
ماایباشااد و مرلفااههااا بااا اسااتفاده از بررساای ادبیااات
موضااو  ،شناسااایی و اسااتخرا شااده اساات .روایاای
محتوایی و صاوری آن از طریا قضااوت خبرگاان و
اجاارای آزمایشاای آن تأیی اد گردیااد .جهاات ساانجش
پایااایی از رو آلفااای کرونبااا باارای  31نفاار بااه
صورت پیشآزماون اساتفاده شاد؛ و نتیجاه آن نشاان
داد مقاادار آلفااای ک ال پرسشاانامه براباار  1/12اساات.
همچنااین مقاادار آلفااای هاار کاادام از متغیرهااای
سنجش شده به صورت جدول شماره  1میباشد.
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شناسایي عوامل مؤثر بر نشاط سازماني33 ...

تدول  .1مقدار دلفای کرونباخ برای هر یک از مؤلفهها
مقدار آلفا
مرلفه
1/14
نشا سازمانی
1/11
امنیت در محی کار
1/13
عدالت سازمانی
1/34
تعامل کارکنان با همدیگر
1/31
ساختار منعط
1/03
مثبت اندیشی کارکنان
1/14
یادگیری سازمانی
1/13
خود گشودگی کارکنان
1/11
مشارکت کارکنان در تصمیمگیریها
1/11
معنادار بودن شغل
1/14
عالقه به کار در کارکنان

در ایاان تحقی ا باارای تحلیاال دادههااای تحقی ا از
هاار دو رو آماااار توصااایفی (جاااداول ،نمودارهاااا،
میانگین و انحاراف معیاار) و آماار اساتنباطی (آزماون

کلمااوگروف  -اساامیرن باارای آزمااون نرمااال بااودن
و آزماون رگرسایون خطای بارای آزماون فرضایههاا)
استفاده شده است.

یافتهها
فرضاایه اول پژوهشاای« :امنیاات در محاای کااار باار
نشاااا ساااازمانی مااادارس شهرساااتان پلدشااات از
دیاادگاه ماادیران و معلمااان ابتاادائی تااأریر دارد» .ایاان

فرضاایه توس ا رو رگرساایون خطاای ساااده مااورد
تحلیل قارار گرفات کاه نتیجاه آن در جادول شاماره
 2ارائه شده است.

تدول  .2نتیجه دزمکن رگرسیکن دطا سااه برای فرضیه اول (امنی
مقدار آماره
ضری تعیین
ضری رگرسیون
10/22
1/32
1/50

چنانچه در جدول شماره  2مشااهده مایشاود ضاری
رگرسیونی بین دو متغیر مبتنای بار آزماون رگرسایون
خطی ساده  1/50است که با توجه به کوچکتر باودن
سطد معناداری ( )1/111از ساطد خطاا ( )1/15ماورد
تأیید قرار مایگیارد .همچناین  32درصاد از تغییارات
نشا سازمانی مدارس شهرستان پلدشت با رابت بودن
عوامل دیگر توس امنیت در محی کار تعیین میگردد.

ار محیط کار)
سطد معناداری
1/111

فرضاایه دوم پژوهشاای« :عاادالت سااازمانی باار نشااا
سازمانی مدارس شهرستان پلدشت از دیدگاه مدیران و
معلمان ابتدائی تأریر دارد» .ایان فرضایه توسا رو
رگرسیون خطی ساده مورد تحلیل قرار گرفت که نتیجه
آن در جدول شماره  3ارائه شده است.

تدول  .3نتیجه دزمکن رگرسیکن دطا سااه برای فرضیه او ( دال
مقدار آماره
ضری تعیین
ضری رگرسیون
14/32
1/13
1/44

سازمانا)
سطد معناداری
1/110
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چنانچه در جدول شماره  3مشاهده مایشاود ضاری
رگرسیونی بین دو متغیر مبتنای بار آزماون رگرسایون
خطی ساده  1/44است که با توجه به کوچکتر باودن
سطد معناداری ( )1/110از ساطد خطاا ( )1/15ماورد
تأیید قرار مایگیارد .همچناین  13درصاد از تغییارات
نشا سازمانی مدارس شهرستان پلدشت با رابت بودن
عوامل دیگر توس عدالت سازمانی تعیین میگردد.
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فرضیه سوم پژوهشی« :تعامل کارکنان با همادیگر بار
نشا سازمانی مادارس شهرساتان پلدشات از دیادگاه
مدیران و معلمان ابتدائی تأریر دارد» .این فرضیه توس
رو رگرسیون خطی ساده مورد تحلیل قرار گرفته که
نتیجه آن در جدول شماره  4ارائه شده است.

تدول  .4نتیجه دزمکن رگرسیکن دطا سااه برای فرضیه سک (وعامل کارکنان با همدیهر)
سطد معناداری
مقدار آماره
ضری تعیین
ضری رگرسیون
1/111
22/43
1/30
1/21

چنانچه در جدول شماره  3-4مشاهده میشود ضری
رگرسیونی بین دو متغیر مبتنای بار آزماون رگرسایون
خطی ساده  1/21است که با توجه به کوچکتر باودن
سطد معناداری ( )1/111از ساطد خطاا ( )1/15ماورد
تأیید قرار مایگیارد .همچناین  30درصاد از تغییارات
نشا سازمانی مدارس شهرستان پلدشت با رابت بودن

عوامل دیگر توس تعامل کارکنان باا همادیگر تعیاین
میگردد.
فرضیه چهارم پژوهشی« :سااختار منعطا بار نشاا
سازمانی مدارس شهرستان پلدشت از دیدگاه مدیران و
معلمان ابتدائی تأریر دارد» .ایان فرضایه توسا رو
رگرسیون خطی ساده مورد تحلیل قرار گرفته که نتیجه
آن در جدول شماره  5ارائه شده است.

تدول  .5نتیجه دزمکن رگرسیکن دطا سااه برای فرضیه چمار (سادتار منعطف)
سطد معناداری
مقدار آماره
ضری تعیین
ضری رگرسیون
1/131
11/21
1/11
1/32

چنانچه در جدول شماره  5مشاهده مایشاود .ضاری
رگرسیونی بین دو متغیر مبتنای بار آزماون رگرسایون
خطی ساده  1/32است که با توجه به کوچکتر باودن
سطد معنااداری ( )1/131از ساطد خطاا ( )1/15ماورد
تأیید قرار مایگیارد .همچناین  11درصاد از تغییارات
نشا سازمانی مدارس شهرستان پلدشت با رابت بودن
عوامل دیگر توس ساختار منعط تعیین میگردد.

فرضیه پنجم پژوهشی« :مثبات اندیشای کارکناان بار
نشا سازمانی مادارس شهرساتان پلدشات از دیادگاه
مدیران و معلمان ابتدائی تأریر دارد» .این فرضیه توس
رو رگرسیون خطی ساده مورد تحلیل قرار گرفته که
نتیجه آن در جدول شماره  2ارائه شده است.

تدول  .6نتیجه دزمکن رگرسیکن دطا سااه برای فرضیه پنج (م ب
مقدار آماره
ضری تعیین
ضری رگرسیون
3/14
1/10
1/20

اندیشا کارکنان)
سطد معناداری
1/142

فصلنامه علمي تخصصي روا شناسي مثبت – سال دوم ،شماره  1و ،6تابستان و پاییز 5931

چنانچااه در جاادول شااماره  2مشاااهده ماایشااود.
ضاری رگرسایونی باین دو متغیار مبتنای بار آزمااون
رگرسیون خطای سااده  1/20اسات کاه باا توجاه باه
کوچااکتاار بااودن سااطد معناااداری ( )1/142از سااطد
خطا ( )1/15مورد تأییاد قارار مای گیارد .همچناین 0
درصاااد از تغییااارات نشاااا ساااازمانی مااادارس
شهرسااتان پلدشاات بااا راباات بااودن عواماال دیگاار
توس مثبت اندیشی کارکنان تعیین میگردد.

شناسایي عوامل مؤثر بر نشاط سازماني35 ...
فرضاایه ششاام پژوهشاای« :یااادگیری سااازمانی باار
نشاااا ساااازمانی مااادارس شهرساااتان پلدشااات از
دیاادگاه ماادیران و معلمااان ابتاادائی تااأریر دارد» .ایاان
فرضاایه توس ا رو رگرساایون خطاای ساااده مااورد
تحلیل قارار گرفتاه کاه نتیجاه آن در جادول شاماره
 0ارائه شده است.

تدول  .7نتیجه دزمکن رگرسیکن دطا سااه برای فرضیه شش (یااگیری سازمانا)
سطد معناداری
مقدار آماره
ضری تعیین
ضری رگرسیون
1/112
14/22
1/21
1/42

چنانچااه در جاادول شااماره  0مشاااهده ماایشااود.
ضاری رگرسایونی باین دو متغیار مبتنای بار آزمااون
رگرسیون خطای سااده  1/42اسات کاه باا توجاه باه
کوچااکتاار بااودن سااطد معناااداری ( )1/112از سااطد
خطااا ( )1/15مااورد تأییااد قاارار ماایگیاارد .همچنااین
 21درصاااد از تغییااارات نشاااا ساااازمانی مااادارس
شهرسااتان پلدشاات بااا راباات بااودن عواماال دیگاار
توس یادگیری سازمانی تعیین میگردد.

فرضاایه هفااتم پژوهشاای« :خااود گشااودگی کارکنااان
باار نشااا سااازمانی ماادارس شهرسااتان پلدشاات از
دیاادگاه ماادیران و معلمااان ابتاادائی تااأریر دارد» .ایاان
فرضاایه توس ا رو رگرساایون خطاای ساااده مااورد
تحلیل قارار گرفتاه کاه نتیجاه آن در جادول شاماره
 1ارائه شده است.

تدول  .1نتیجه دزمکن رگرسیکن دطا سااه برای فرضیه هفت (دکا گشکاگا کارکنان)
سطد معناداری
مقدار آماره
ضری تعیین
ضری رگرسیون
1/111
23/22
1/51
1/01

چنانچااه در جاادول شااماره  1مشاااهده ماایشااود.
ضاری رگرسایونی باین دو متغیار مبتنای بار آزمااون
رگرسیون خطای سااده  1/01اسات کاه باا توجاه باه
کوچک تار باودن ساطد معنااداری ( )1/111از ساطد
خطااا ( )1/15مااورد تأییااد قاارار ماایگیاارد .همچنااین
 51درصاااد از تغییااارات نشاااا ساااازمانی مااادارس
شهرسااتان پلدشاات بااا راباات بااودن عواماال دیگاار
توس خود گشودگی کارکنان تعیین میگردد.

فرضاایه هشااتم پژوهشاای« :مشااارکت کارکنااان در
تصاامیمگیااریهااا باار نشااا سااازمانی ماادارس
شهرسااتان پلدشاات از دیاادگاه ماادیران و معلمااان
ابتااادائی تاااأریر دارد» .ایااان فرضااایه توسا ا رو
رگرسیون خطی سااده ماورد تحلیال قارار گرفتاه کاه
نتیجااه آن در جاادول شااماره  3ارائااه شااده اساات.

تدول  .8نتیجه دزمکن رگرسیکن دطا سااه برای فرضیه هشت (مشارک
مقدار آماره
ضری تعیین
ضری رگرسیون
13/20
1/34
1/51

کارکنان ار وصمی گیریها)
سطد معناداری
1/111
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چنانچه در جدول شمار  3مشااهده مایشاود .ضاری
رگرسیونی بین دو متغیر مبتنای بار آزماون رگرسایون
خطی ساده  1/51است که با توجه به کوچکتر باودن
سطد معناداری ( )1/111از ساطد خطاا ( )1/15ماورد
تأیید قرار مایگیارد .همچناین  34درصاد از تغییارات
نشا سازمانی مدارس شهرستان پلدشت با رابت بودن
عوامااال دیگااار توسااا مشاااارکت کارکناااان در
تصمیمگیریها تعیین میگردد.
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فرضاایه نهاام پژوهشاای« :معنااادار بااودن شااغل باارای
کارکنااان باار نشااا سااازمانی ماادارس شهرسااتان
پلدشاات از دیاادگاه ماادیران و معلمااان ابتاادائی تااأریر
دارد» .ایاان فرضاایه توساا رو رگرساایون خطاای
ساااده مااورد تحلیاال قاارار گرفتااه کااه نتیجااه آن در
جدول شماره  11ارائه شده است.

تدول  .12نتیجه دزمکن رگرسیکن دطا سااه برای فرضیه نم (معنااار بکان شغل برای کارکنان)
سطد معناداری
مقدار آماره
ضری تعیین
ضری رگرسیون
1/111
21/12
1/45
1/20

چنانچه در جدول شماره  11مشاهده میشود .ضاری
رگرسیونی بین دو متغیر مبتنای بار آزماون رگرسایون
خطی ساده  1/20است که با توجه به کوچکتر باودن
سطد معناداری ( )1/111از ساطد خطاا ( )1/15ماورد
تأیید قرار مایگیارد .همچناین  45درصاد از تغییارات
نشا سازمانی مدارس شهرستان پلدشت با رابت بودن
عوامل دیگر توس معنادار بودن شغل بارای کارکناان
تعیین میگردد.

فرضیه دهم پژوهشای« :عالقاه باه کاار در کارکناان
باار نشااا سااازمانی ماادارس شهرسااتان پلدشاات از
دیاادگاه ماادیران و معلمااان ابتاادائی تااأریر دارد» .ایاان
فرضاایه توس ا رو رگرساایون خطاای ساااده مااورد
تحلیل قارار گرفتاه کاه نتیجاه آن در جادول شاماره
 11ارائه شده است.

تدول  .11نتیجه دزمکن رگرسیکن دطا سااه برای فرضیه اه ( اقه به کار ار کارکنان)
سطد معناداری
مقدار آماره
ضری تعیین
ضری رگرسیون
1/112
11/10
1/20
1/52
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چنانچااه در جاادول شااماره  11مشاااهده ماایشااود.
ضاری رگرسایونی باین دو متغیار مبتنای بار آزمااون
رگرسیون خطای سااده  1/52اسات کاه باا توجاه باه
کوچک تار باودن ساطد معنااداری ( )1/112از ساطد
خطااا ( )1/15مااورد تأییااد قاارار ماایگیاارد .همچنااین
 20درصاااد از تغییااارات نشاااا ساااازمانی مااادارس
شهرسااتان پلدشاات بااا راباات بااودن عواماال دیگاار
توس عالقه به کار در کارکنان تعیین میگردد.
بحث و نتیجهگیری
نتای حاصل از تحلیل داده ها در رابطه با فرضایه اول
نشان داد که امنیت در محی کار بار نشاا ساازمانی
مدارس شهرستان پلدشت از دیدگاه مدیران و معلماان
ابتدائی تأریر معناداری دارد .چون مقدار سطد معناداری
برای آزمون رگرسیون خطی کمتر از  1/15باود شادت
تأریر  50درصد بین دو متغیر مورد تأیید است.
در تفسیر این نتیجه باید بیان کرد زمانی کاه کارکناان
احساس کنند از تمام جنباه در امنیات هساتند و های
خطری آنها را تهدید نمیکند ،حقو دریافتی متناس
بااوده و بسااترهای زم باارای زناادگی شاااد و بانشااا
کارکنان فراهم میباشد و نیز افراد احساس آزادی کرده
و عقاید خود را آزادانه مطر سازند در نتیجاه شاادی و
نشا از افراد باه محای کااری منتقالشاده و نشاا
سازمانی را ارتقاء می دهد .نتیجه این فرضایه باا نتاای
تحقیقااات فااانی و آقازیااارتی ( ،)1331صاافری شااالی
( ،)1310بهم و لیوبومیرسکی ( ،)2110داینار ( )2112و
کجروف )2110( 1همسو و با تحقیقات زارعی متاین و
همکاران ( )1311ناهمسو میباشد.
نتای حاصل از تحلیل دادهها در رابطه باا فرضایه دوم
نشان داد که عدالت سازمانی بر نشا سازمانی مدارس
شهرستان پلدشت از دیدگاه مدیران و معلماان ابتادائی
تأریر معناداری دارد .چون مقدار سطد معنااداری بارای
آزمون رگرسیون خطی کمتر از  1/15بود شادت تاأریر
 44درصد بین دو متغیر مورد تأیید است.
1. Kjerulf

شناسایي عوامل مؤثر بر نشاط سازماني37 ...
در تفسیر این نتیجه باید بیان کرد زمانی کاه کارکناان
در رفتار مدیران سازمان عدالت را مشاهده نمایند ،ارتقاء
و انتخاا افاراد بار اسااس شایساتگی باشاد ،رفتاار
تصاامیمگیرناادگان در فرآینااد تصاامیمگیااری باارای
تخصیص پادا منصفانه باشد و مادیران باه صاورت
عاد نه قوانین را اجارا کنناد باعاث افازایش شاادی و
نشا در سازمان می گردد .نتیجه این فرضیه باا نتاای
تحقیقاات فاانی و آقازیاارتی ( ،)1331زارعای متااین و
همکاران ( ،)1311بهم و لیوبومیرسکی ( ،)2110داینار
( )2112و کجروف ( )2110همسو میباشد.
نتای حاصل از تحلیل دادهها در رابطه با فرضایه ساوم
نشان داد که تعامال کارکناان باا همادیگر بار نشاا
سازمانی مدارس شهرستان پلدشت از دیدگاه مدیران و
معلمان ابتدائی تأریر معناداری دارد .چون مقادار ساطد
معناداری برای آزمون رگرسیون خطای کمتار از 1/15
بود شدت تأریر  21درصاد باین دو متغیار ماورد تأییاد
است.
در تفسیر این نتیجه باید بیان کرد زمانی که کارکنان با
هم به طور صمیمانه برخورد کنند ،احسااس خاوبی در
تعامالت به دست آورند ،با همدیگر دوست باشند و باه
همدیگر از نآر روحی و روانی انر ی دهند باعث ایجاد
جوی شاد و بانشا در سازمان میگردناد .نتیجاه ایان
فرضیه با نتای تحقیقات فانی و آقازیارتی ( ،)1331بهم
و لیوبومیرسااکی ( ،)2110دایناار ( )2112و کجااروف
( )2110همسو و باا نتاای تحقیقاات زارعای متاین و
همکاران ( )1311ناهمسو میباشد.
نتای حاصال از تحلیال دادههاا در رابطاه باا فرضایه
چهارم نشان داد که ساختار منعط بر نشا ساازمانی
مدارس شهرستان پلدشت از دیدگاه مدیران و معلماان
ابتدائی تأریر معناداری دارد .چون مقدار سطد معناداری
برای آزمون رگرسیون خطی کمتر از  1/15بود شادت
تأریر  32درصد بین دو متغیر مورد تأیید است.
در تفسیر این نتیجه باید بیان کرد زمانی که در مدرسه
شیوه ارزیابی و مقاررات حااکم بار آن منعطا باشاد،
ساختارهای فراینادی باه طاور ماداوم باا شایوههاای
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پیشرفته و جدید انجام کار انطباا و ساازگاری نمایاد،
نوآوری و ریسکپذیری مورد تشوی قرار گیرد و رواب
نزدیک و دوستانه بین معلمان و مدیران حاکم باشد در
نتیجه شادمانی در باین کارکناان و همکااران مدرساه
افزایش مییابد .نتیجه این فرضیه باا نتاای تحقیقاات
فاانی و آقازیااارتی ( ،)1331زارعای متااین و همکاااران
( ،)1311استونر و ادوارد ( ،)1305بهم و لیوبومیرساکی
( ،)2110داینااار ( )2112و کجاااروف ( )2110همساااو
میباشد.
نتای حاصل از تحلیل دادهها در رابطه با فرضیه پانجم
نشان داد که مثبت اندیشی کارکنان بر نشا ساازمانی
مدارس شهرستان پلدشت از دیدگاه مدیران و معلماان
ابتدائی تأریر معناداری دارد .چون مقدار سطد معناداری
برای آزمون رگرسیون خطی کمتر از  1/15بود شادت
تأریر  20درصد بین دو متغیر مورد تأیید است.
در تفسیر این نتیجه باید بیان کرد زمانی کاه کارکناان
فکر کنند بر همدیگر تأریر مثبت دارند ،نسبت به آیناده
خو بین باشاند ،همااهنگی در بخاشهاای مختلا
مدرسه مورد تأیید قرار گیرد ،مدرسه باا ترین کیفیات
آموزشی ارائه دهد و در نهایت تصمیم گیری مادیران و
مسئو ن بدون ارگورزی انجام شود باعث میشود تا
جو سازمانی مدارس شاد و بانشاا باشاد .نتیجاه ایان
فرضیه با نتاای تحقیقاات فاانی و آقازیاارتی (،)1331
زارعی متین و همکاران ( ،)1311بهم و لیوبومیرساکی
( ،)2110داینااار ( )2112و کجاااروف ( )2110همساااو
میباشد.
نتای حاصل از تحلیل دادهها در رابطه با فرضیه ششام
نشان داد کاه یاادگیری ساازمانی بار نشاا ساازمانی
مدارس شهرستان پلدشت از دیدگاه مدیران و معلماان
ابتدائی تأریر معناداری دارد .چون مقدار سطد معناداری
برای آزمون رگرسیون خطی کمتر از  1/15بود شادت
تأریر  42درصد بین دو متغیر مورد تأیید است.
در تفسیر این نتیجه باید بیان کرد زمانی که در مدرسه
یادگیری مستمر و همهجانبه اتفا بیافتد ،سواب کاری
افراد در ارتقاء مسیر شاغلی نگهاداری شاده و در نآار
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گرفته شود ،معلمان در مدرسه توانایی زم برای کس
بصیرت و دانش از خود و دیگران را داشته باشاند و در
نهایت تغییرات آموزشی زم در ارائاه مطالا درسای
داده شود باعث تغییرات اساسی در یادگیری سازمانی و
در نتیجه نشا سازمانی می شود .نتیجه این فرضیه باا
نتای تحقیقات فانی و آقازیارتی ( ،)1331زارعی متین و
همکاران ( ،)1311بهم و لیوبومیرسکی ( ،)2110داینار
( )2112و هااال ( )2112همسااو و کجااروف ()2110
ناهمسو میباشد.
نتای حاصل از تحلیل دادهها در رابطه با فرضیه هفتم
نشان داد که خود گشودگی کارکنان بر نشا ساازمانی
مدارس شهرستان پلدشت از دیدگاه مدیران و معلماان
ابتدائی تأریر معناداری دارد .چون مقدار سطد معناداری
برای آزمون رگرسیون خطی کمتر از  1/15بود شادت
تأریر  01درصد بین دو متغیر مورد تأیید است.
در تفسیر این نتیجه باید بیان کرد زمانی که کارکناان
احساسات و عواط خاود را باهآساانی بارای دیگاران
مطاار ماایکننااد ،در تعاماال بااا همکاااران بااهراحت ای
خواسته ها و تمایالت خود را افشاء مایکنناد ،مادیران
سیاست های کاری خود را به صورت شفاف با معلماان
مطاار کننااد و نیااز کارکنااان از همکاااران نساابت بااه
عملکرد خود بازخورد بگیرناد کاه باعاث ارتقااء نشاا
سازمانی میشود .نتیجه این فرضیه با نتاای تحقیقاات
فاانی و آقازیااارتی ( ،)1331زارعای متااین و همکاااران
( ،)1311بهم و لیوبومیرسکی ( )2110و داینار ()2112
همسو و کجروف ( )2110ناهمسو میباشد.
نتای حاصل از تحلیل دادهها دررابطه با فرضیه هشاتم
نشان داد که مشارکت کارکنان در تصمیمگیریهاا بار
نشا سازمانی مادارس شهرساتان پلدشات از دیادگاه
مدیران و معلمان ابتادائی تاأریر معنااداری دارد .چاون
مقدار سطد معناداری بارای آزماون رگرسایون خطای
کمتر از  1/15بود شدت تأریر  51درصد بین دو متغیار
مورد تأیید است.
در تفسیر این نتیجه باید بیان کرد زمانی کاه کارکناان
به آسانی در مورد وظای خود تصمیمگیری نمایناد ،در
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مورد نتای تصمیمگیری خاود متعهاد و پایبناد باشاند،
مشارکت همه در تصمیم گیری به عنوان هادف اصالی
مدیر در مدرسه باشد ،همکاری در بخش های مختلا
مدرسه به نحو شایستهای مورد تشوی قرار گیارد و در
نهایت اختیارات به گونهای تفویض شود که کارکنان به
راحتی بتوانند تصمیمگیری و اقدام کنند باعث میشاود
کارکنان خود را افرادی شاد و محی مدرسه را بانشاا
معرفی نمایند .نتیجه این فرضیه با نتای تحقیقات فانی
و آقازیارتی ( ،)1331زارعی متین و همکااران (،)1311
بهم و لیوبومیرسکی ( )2110و داینر ( )2112همساو و
کجروف ( )2110ناهمسو میباشد.
نتای حاصل از تحلیل دادهها دررابطه باا فرضایه نهام
نشان داد که معنادار بودن شغل برای کارکنان بر نشا
سازمانی مدارس شهرستان پلدشت از دیدگاه مدیران و
معلمان ابتدائی تأریر معناداری دارد .چون مقادار ساطد
معناداری برای آزمون رگرسیون خطی کمتار از 1/15
بود شدت تأریر  20درصاد باین دو متغیار ماورد تأییاد
است.
در تفسیر این نتیجه باید بیان کرد زمانی کاه کارکناان
احساس خاصی از معنایداری و هدفمنادی در زنادگی
کاری داشته باشند ،به میزان زیادی در کارهاا درگیار و
فعال شوند ،با انجام کار به سطد انسان متعالی برسند و
در نهایت در کار هدفی فراتر از ارضای تمایالت فردی
را دنبال کنند نتیجه آن افزایش شادی و نشا سازمانی
خواهد بود .نتیجه این فرضیه با نتای تحقیقات فاانی و
آقازیارتی ( ،)1331بهم و لیوبومیرسکی ( )2110و داینر
( )2112همسااو و کجااروف ( )2110و زارعاای متااین و
همکاران ( )1311ناهمسو میباشد.
نتای حاصل از تحلیل داده ها دررابطه با فرضایه دهام
نشان داد کاه عالقاه باه کاار در کارکناان بار نشاا
سازمانی مدارس شهرستان پلدشت از دیدگاه مدیران و
معلمان ابتدائی تأریر معناداری دارد .چون مقادار ساطد
معناداری برای آزمون رگرسیون خطی کمتار از 1/15
بود شدت تأریر  52درصاد باین دو متغیار ماورد تأییاد
است.

شناسایي عوامل مؤثر بر نشاط سازماني39 ...
در تفسیر این نتیجه باید بیان کرد زمانی کاه کارکناان
احساس کنند برای انجام کارم انر ی بیپایاانی دارناد،
هر روز صبد با اشتیا زیاد سرکار بروند ،در انجام کاار
گذر زماان را درک نکنناد ،اتماام کاار از هار پاداشای
ارزشمندتر باشد و نهایتا به کار و سازمان خود عالقهمند
باشند در نتیجه نشا سازمانی افازایش خواهاد یافات.
نتیجه این فرضیه با نتای تحقیقات فاانی و آقازیاارتی
( ،)1331بهم و لیوبومیرسکی ( )2110و داینار ()2112
همسو و کجروف ( )2110و زارعای متاین و همکااران
( )1311ناهمسو میباشد.
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