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تبب  هدف  با  حاضر  فرح  نیپژوهش  اشت  یبخشرابطه  و  م  یشغلاقیدرکار  مقطع   يکار  تیخالق  زانیبا  معلمان 
ا  ییابتدا پژوهش  المیشهر  روش  است.  شده  هدف   ،انجام  نظر  ماه  ي،کاربرداز  نظر  نوع فیتوص  تیاز  از    ی 

مدل  ی مبتن  یهمبستگ جامع  يساختارمعادالت  یابیبر  مقطه  ی،کلي آماره  است.  ا  یی ابتدا  عمعلمان  به    المی شهر 
ساده انتخاب   ینفر به عنوان نمونه به روش تصادف  230نفراست، با استفاده از فرمول کوکران تعداد  576تعداد

جمع ابزار  پرسشنامه  داده   ي آورشدند.  است.ها،  منظورسبوده  متغبه  پرسش  هارینجش   ،دوئلمک  ۀ ناماز 
ابزار    ق یتحق  در.استفاده شده استیشغلتیآزمون خالقو همکاران و  یپرسشنامه شوفل با استفاده از دو  حاضر 

SPSS , AMOS  پژوهش جیداده ها استفاده شده است..نتا  ل یتحل  ي برا  یو استنباط  یفیاز دو نوع آمار توص  
رابطه  المیاشهرییمعلمان مقطع ابتدا  يکارتیخالق  زانیم  یباشغلاقیدر کار و اشت  یبخشفرحداد بین  نشان    حاضر
 دارد.  وجود
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ABSTRACT  ARTICLE INFORMATION 
The purpose of this study aimed to explain the relationship between 
the creativity and the creativity of the elementary teachers in Ilam. 
The research method, in terms of purpose, is a descriptive nature of 
the type of correlation based on the modeling of structural equation. 
The statistical population, all elementary teachers in the city of Ilam, 
are 576, using Cochran formula 230 people were selected as a simple 
random method. The data collection tool has been a questionnaire. In 
order to assess the variables, the McDuel questionnaire, the Schuffoli 
questionnaire etc. are used. Two types of descriptive and inferential 
statistics have been used to analyze the data. 
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 مقدمه
است که    ییپرورش انسان ها  ازمندی ما ن   ياطالعات، امروزه جامعه    ي   گسترده  انیو جر  يروزافزون دانش و فناور  شرفتی با پ

با ا  یبتوانند با روش   جاد یو ا  تیخالق  تیبه آموزش، تقو  ازی ن   کردیرو  ن یخالقانه با مشکالت روبرو شده و به حل آنها بپردازند. 

برا نو  جامعه    دنی رس  يافکار  اهم  يابه  از  است  یخاص  تی شکوفا  امروزه ).Behiipour,Rafiei&Adib,2021:2(برخوردار 

وجود خالقیت در آموزش و پرورش تا حدي رسیده است که برخی از نبود خالقیت و نوآوري را با نابودي آن در دراز ضرورت 

اند دانسته  یکی  آن )Zhou,2000(  و .ژ)Azadegan&Khodamradpour,2016:2(مدت  نتیجه  که  داند  می  فرایندي  را  خالقیت 

به   زمان  در یک  توسط گروهی  و  باشد  تازه  واقع شود. سازمانی که  یک کار  قبول  بخشمورد  و رضایت  مفید  عنوان یک چیز 

در   پیوسته  سازمانها  رو  این  از  شود.  می  محو  صحنه  از  زمان  طول  در  و  یابد  بقا  تواند  نمی  باشد،  نداشته  آوري  نو  و  خالقیت 

برطر سازمان  در  را  آن  موانع  و  نموده  تقویت  را  نوآوري  و  خالقیت  تا  هستند  هایی  راه  ف جستجوي 

 . )Azadegan&Khodamradpour,2016:2(نمایند

خالقیت به عنوان تولید ایده ها یا  ).Zhou &shale,2003خالقیت نقشی اساسی در کمک به سازمانها براي بقا و رقابت دارد(

مفید تعریف می شود و  بر رفاه  )،  Abramis,2008(راه حل هاي جدید  یک دارایی مهم سازمانی است که مشخص شده است 

تدریس به عنوان یکی از حرفه هاي اثر گذار همواره بستر ).Oldham & Commits,1996(ان ها و کارکنان تاثیر می گذاردسازم

 مهمی براي بروز و ظهور خالقیت حرفه اي و فردي معلمان، دبیران و مدرسان عالقه مند و با انگیزه، بوده و هست. به باور اسکات 

)Scott,2015  (  خالقیت از جمله شایستگی هاي بسیار مهم در یک جامعه مبتنی بر دانایی استنوآوري و)Azizi, Hematian& 

Saedi,2019.( معلمان خالق کسانی هستند که هم از ویژگی هاي شخصیتی خالق برخوردارند و هم در فرآیند هاي تفکر خالق

یادگ افزایش  براي  آموزشی  راهبردهاي  طراحی  براي  آن  از  دارندکه  می تبحر  بهره  آموزان  دانش  در  انگیزه  ایجاد  و  یري 

 ). Same, 2018: 3(گیرند

خالقیت نقطه ي عطفی در کار معلم است که به عوامل متعددي بستگی دارد. فرح بخشی در کار یکی از ابعاد مهم محل کار  

این عقیده اندکه فرح بخشی در کار  است و در نتایج کارها، در محل کار تفاوت ایجاد می کند. بسیاري از مدیران سازمان ها بر  

روشی آسان، مطمئن و نتیجه بخش براي افزایش تعلق خاطرکاري، تقویت روحیه و دلگرمی افرادو پیامدهاي مثبت دیگري از  

جمله رضایت شغلی، کاهش استرس، افزایش تعهدکاریوکاهش فرسودگی شغلی است. با وجود فرح بخشی در کار، بهره وري  

می یابد و آنان خالق تر عمل می کنند. فرح بخشی در کار اضطراب کمترو به طور کلی سطح رضایتمندي از کارکنان افزایش  

به سطح مهارت کارکنان، نسل هاي مختلف و  با توجه  اند که فرح بخشی  پژوهشگران دریافته  افزایش می دهد.البته  زندگی را 

 ).Rahnema, 2016( نوع کارمتفاوت است

 نیزدر پژوهش خود چهار بعد را مورد بررسی قرار داده است. این ابعاد عبارتند از: بُعد تعامالت )Fluig,2008,2014(فلوئگ
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نظام آموزش و پرورش از ).2017Nazemi,khorakeean&,aRahnem(4، جو کلی3، آزادي فردي2، آئین و اعیاد1اجتماعی 

از این عناصر در   پیشبرد اهداف آن مؤثرند. معلم به منزلۀ یکی از این عناصر، اهمیت  عناصر مختلفی تشکیل شده که هر کدام 

خاصی در نظام تعلیم و تربیت دارد و رضایت او از شغلش می تواند در تحقق اهداف نظام آموزش و پرورش تأثیر بسزایی داشته 

کار معلم و کیفیت آموزش توجه  باشد. امروزه در بین دست اندرکاران تعلیم و تربیت کم تر کسی یافت می شود که به اهمیت  

از مشکالت  باشد. شاید بخشی  برخوردار  باالیی  ازاولویت  تواند  نظام آموزشیمی  بررسی کیفیت آموزش در یک  باشد.  نداشته 

باشد.  معلمان  با خالقیت کاري  آن  رابطه ي  نتیجه  در  و  معلمان  به رضایت شغلی  توجهی  بی  از  ناشی  پرورش  و  آموزش  فعلی 

 ). Asgari et al,2003(ی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی می باشدرضایت شغلی یک

که از آن به عنوان یک رفتار مثبت سازمانی یاد می شود یک حالت روان شناختی و نقطه ي مقابل فرسودگی  5اشتیاق شغلی

ت، تعهد و جذب مشخص می شغلی است و به حالت نافذ، پایدار و مثبت ذهنی مرتبط با کار اشاره می کند که با احساس قدر

انجام  ).  Schaufeli, Bakker, &Salanova, 2006(شود میزان شور و شوق کارکنان را در  تواند  باالي کارکنان، می  مشارکت 

با توجه به موارد فوق ترکیب این موارد باعث می شود تا افراد به صورت ارادي و خودکار طبق  ).Kahan,2010(کار افزایش دهد

به   انجام میل خود  به نحو احسن  را  نیاز به حضورسرپرست، کارهاي خود  انجام وظایف و مسئولیت هاي خود پرداخته و بدون 

اشتیاق شغلیکارکنان منافع بسیاري را به صورت مستقیم و غیر مستقیم  ).  Mai& colleagues; Quote from Askari, 2011(دهند

منافع در سطوح مختلفی از سازمان مربوطه نمودار می شوند. از جمله ي    این )  Gibbons,2006(براي سازمان و افراد در پی دارد

از  بیشتر  استفاده  قابلیت  ایمنی،  افزایش  کارکنان،  روحیه  بهبود  کارکنان،  کاهشغیبت  مدیریت،  بهبود  شامل  مزایا  این 

نفع سازم به  اینکه  بر  اثرات عالوه  این  است.  آنان  انگیزه ي  افزایش  و  افزایش  کارکنان،کاهش جابجایی  است سبب  مربوطه  ان 

 ). AsgariBajgarani, 2011(عزت نفس و بهبود سالمتی کارکنان و باال بردن راندمان کاري و نیز خالقیت کاري می شود

پ  نیتر  یاز عال   ی ک ی تی خالق    ط ی به آن توجه کند. در شرا  دیبا  ت بی و تر  م ی است که تعل  یذهن آدم  ي ها  تیفعال  نیتر  دهیچیو 

به موفق   یابی دست  يبرا  یکنون  با مسائل فرد  ندهیدر آ  تیافراد  نیازمند است  و اجتماع   يو مقابله  افرادي  به  با تک ی جامعه  به    هی که 

تعقل خو  يروی ن و  ب  یمنطق  نندبتوا  ش،ی اراده  جا  شندیندیاو خالق  به  استفاده    یوابستگ  يو  و  دستاوردها   يناسالم  از   يصرف 

ن  گران،ید فناور  ی دکنندهی تول  زی خود  و  دانا  يدانش  باشند  ییباشند و در عصر  برا  .خالق  ا  یدسترس  يلذا  هدف، حضور    ن ی به 

مرب م  انی معلمان و  فعال در جامعه ضرورت  و  ا  ابدیی خالق  با  های زم   جادی تا  ب  نیا  ت ی خالق   ينه  به    س ی خشند.تدربروند را سرعت 

مهم   ياز حرفه ها  یک یعنوان   بستر  ا  تی بروز و ظهور خالق  يبرا  یاثرگذار همواره  فرد  يحرفه  دب  يو  و مدرسان   رانی معلمان، 

 
1.Socializing 
2.Celebrating 
3.Personal Freedom 
4.Global Fun 
5.Jop engagement 
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در    یمناسب آموزش  يکه امکانات و ابزارها  یطیدر شرا  ژهیوه  ب  س ی در تدر  تیخالق  دیترد  یبوده و هست.  ب  زهی عالقمند و باانگ

ن انجا  ستی دسترس  در  معلمان  ا  فی تکال   مو  کمب   يحرفه  با  محدودخود  و  ن  ییتهایودها  مورد  منابع  به   ازی در  دست  خود، 

.آموزش و پرورش رکن  دیعمل نما  يری ادگیو    یبه اهداف آموزش  لی اثرگذار در ن  اری بس  شرانی پ  کیتواند به منزله    یمبانندیگر

نبودمعلمان خالق    کیی اساس و  است  تدر  یعنیکشور  اصل  یج یمرگ  ستون  معلمان  که  آنجا  از  پرورش    یآموزش،  و  آموزش 

معلمی که خالقیت نداشته باشد خالق را پرورش دهد.  یدر نظر گرفته شود تا آموزش و پرورش معلمانی داتی تمه  دیهستند لذا با

و حتی نداشت.  نخواهند  یادگیري  براي  آموزانی که هیچ هیجانی  دانش  و  می کند  اداره  را  روح  بی  و  است   کالسسرد  ممکن 

حضور معلم با کسلی و بی انگیزه بودن همراه باشد. اما معلم خالق با رفتار، کردار و بار علمی که دارد باعث ایجاد شور و نشاط،  

بروزحس کنجکاوي، عالقه به تحصیل و فرا گیري دانش در دانش آموزان، به وجود آوردن محیطی شاد و پر از انگیزه هم براي 

ر معلمان می شود. معلم خالق  انتقادپذیر است، صبر و تحمل باالیی دارد، تفاوت فردي دانشآموزان را درك فراگیران و هم دیگ

می کند، از انگیزه ي قوي برخوردار است، هنر و زیبایی را دوست دارد، به دانش آموزانش آزادي عمل می دهد، در زمینه هاي 

ام می گذارد و خیال پردازي آنها را تشویق می کند، گاهی کودکانه فکر  مختلف معلومات و مهارت دارد، به دانش آموزان احتر

 .)Behiipour, Rafiei&Adib, 2021(و عمل می کندو از اشتباهات دانش آموزان دلگیر نمی شود

تواند خالق،  در هر نظام و سیستم آموزشی تا مدیر، معلم، برنامه ریز و طراح آموزش خالق و نو آور نباشد دانش آموز نمی  

را    يکار  تی توانند خالق   یهستند که م  یرسد عوامل مختلف   یبه نظر م.)nejadfalah& Haqqani,2018(مبتکر و نو اندیش باشد

. با وجود فرح بخشی در کاربهره وري کارکنان افزایش می یابد و  در کار است  یعوامل فرح بخش  ن ی از ا  یکی کنند    ینی ب   ش ی پ

 يفرد  نیب  ،يکار  ت ی در کار به هر گونه فعال  یفرح بخش)  Fluig,2014( فلوئگ).  Taheri, 2018: 5(کنندآنان خالق تر عمل می  

اجتماع ماه  یو  از  که  دارد  اشاره  کار  محل  سرگرم  يشاد  تیدر  و  باشد  برخوردار  پ  یبخش  در  را  افراد  لذت  داشته    ی و 

فعالیت هایی را که در محیط کاري )  Ford et al, 2003(  فورد و همکاران).  Rahim Nia, rahnema, 2016(باشد از  سه دسته 

تولد، سالگرد  نقاط عطف فردي(مانند  به رسمیت شناختن  اند،  نظر گرفته  اینگونه در  اهمیت،  برمبناي  فرح بخش دخیل هستند 

ي حرفه  ازدواج)، رویدادهاي اجتماعی(مانند پیک نیک ها و میهمانی ها و گروه هاي اجتماعی و جشن هاي عمومی موفقیت ها

مدل جامع تري از فرح بخشی )  Carl,2007) و کارل(McDelle,2004(اي(مانند ضیافت پاداش) سایر پژوهشگران نظیر مکدوئل

به نظر می رسد بین معلمانی که فرح بخشی در کار را تجربه می کنند و معلمانی که فرح ).  Taherian, 2018: 4(ارائه داده اند

نکرده اند تفاوت وجود دارد. یکی دیگر از عواملی که میتواند خالقیت کاري را در معلمان پیش  بخشی را در محل کار تجربه  

شوق در کار، پشتکار در شور و  له ی که به وس نانه، یخوش ب  یوعه ذهن ممج  کیکارکنان    یشغل  اقیاشت بینی کند اشتیاق شغلی است.

در    تیبه موفق   یابی دست   يو برا.)Salanova, exhaust &piero, 2005, Hayes, 2009(شود  یم  فیکار و غرق شدن در کار توص 

ح  عنصر  ها،  مبارزه  و  ها  م  یات ی رقابت  شمار  باال).  Hayes, 2009(دیآ  یبه  م  يمشارکت  م  یکارکنان،  و شوق   زانی تواند  شور 

افزا انجام کار  ا.)Kahan,2010(دهد  ش یکارکنان را در  انجام م  يافراد از کار  ن یجدا شدن  برا  یکه  سخت اری آنان بس  يدهند، 
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وظا.  )Bulldoo,2008,Lockwood,2007(است از  فراتر  ک  فی آنان  نتا   اند  ردهخود عمل  به  ن   جیو  انتظار  از  یافته  دست    زی فراتر 

 ).Hayes, 2009(اند

با میزان بروز خالقیت   به تببین رابطه ي فرح بخشی در کار و اشتیاق شغلی  تا  به مطالب فوق پژوهشگر برآن است  با توجه 

 میزان بروز   با  یشغل   اقی در کار و اشت  یفرح بخش  ن ی ب  ایپژوهش که آکاري معلمان مقطع ابتداییشهر ایالم بپردازد و به این سوال  

 .قابل قبول ارائه دهد  یود دارد ؟ پاسخوج  يمعلمان رابطه ا يکار  تی خالق 

 فرضیه هاي مطرح شده در پژوهش حاضر به شرح ذیل است: 

رابطه    المیشهر ا  ییمعلمان مقطع ابتدا  يکار  تی خالق   زانی معلمان با م  یشغل  اقی در کار و اشت   یفرح بخش  ن ی بفرضیه اصلی:

 وجود دارد.  يمعنا دار

 وجود دارد.  يرابطه معنا دار المی شهر ا  ییمعلمان مقطع ابتدا يکار  تی خالق   میزاندر کار و یفرح بخش  ن ی ب فرضیه اول:

 وجود دارد.  يرابطه معنا دار  المیشهر ا ییمعلمان مقطع ابتدا يکار  تیخالقمیزان و  یشغل  اقی اشت ن یبفرضیه دوم:

 وجود دارد.  يرابطه معنا دار  المیشهر ا ییمعلمان مقطع ابتدا یشغل  اقی در کار و اشت یفرح بخش  ن ی بفرضیه سوم:

 روش  شناسی پژوهش 

است، که به طور خاص از  ی همبستگ   ی از نوعفی داده ها توص   يگرد آور   وهی و از نظر ش   يپژوهش حاضر از نظر هدف کاربرد

آمار  ي معادالت ساختار  يالگو است. جامعه  ا  ي استفاده شده  معلمن یدر  تمام  ابتداپژوهش شامل  مقطع  ا  یی ان    در سال   المی شهر 

حجم    .بوده است  الم،ینفر با توجه به آمار بدست آمده از اداره آموزش و پرورش شهرستان ا   576به تعداد    1399-1400تحصیلی

تعداد   کوکران  فرمول  از  استفاده  با   ، ابتدا  230نمونه  مقطع  معلمان  از  ا  یینفر  تصادف   المیشهر  صورت  انتخاب   یبه  ساده 

 شده است.   يری بهره گ) McDelle,2004(پرسش نامه مک دوئل ازیسنجش فرح بخشی شدند.برا

ترجمه شده    یمیتوسطزند کر  رانیاست و در اساخته شده  )  McDelle,2005(  در کار توسط مک دوئل  یپرسشنامه فرح بخش 

و   ن ی آئ  ي  لفهیمؤ)، برا1-6سوال (  6در کار    یمؤلفه ارتباطات اجتماع  ياست. برا  هیگو  24لفه و  ؤم  4  يپرسشنامه دارا  ن یاست. ا

)  در 19 -24سوال (  6کار   یجو کل همؤلف ي) و برا13-18سوال (  6 يفرد ي ها  يلفه آزادؤم ي) و برا7-12سوال ( 6در کار  ادی اع

برا است.  امت   ينظر گرفته شده  ز  ازی محاسبه  ز  يها  هینمره تک تک گو  اس،ی رمق یهر  آن  به  با هم جمع    اسی رمق یمربوط  می  را 

  ن ی ا  ازی . حداقل و حداکثر امتمیکن   یپرسشنامه را با هم جمع م  يها   هیگوکلیه ي  کل پرسشنامه، نمره    ازی محاسبه امت  يبرا  گردد.

امت   120و    24ه  پرسشنام ا  ازی است. هر چه  از  ب   نیحاصل شده  در شغل    فرح بخشی  شتری ب  زانی باشد، نشان دهنده مشتری پرسشنامه 

بالعکس  و  بود  دوئل  .  خواهد  تحقیق مک  محتوا  يروایی صور،در  ت  ن ی ا  ییو  مورد  با روش  أابزار  آن  پایایی  و  قرار گرفته  یید 

برا  يآلفا برا  يکرانباخ  و  پرسشنامه  ز  يکل  از  کدام  از    اسی رمق یهر  باالتر  اشت 70/0ها  شد.پرسشنامه  توسط   یشغل  اقی گزارش 

پرسشنامه شامل شوق داشتن به کار، وقف شدن   نیشده است،ا  یاب یو اعتبار  یطراح)  Schuffoli et al., 2002(و همکاران  ی شوفل

شده است.طیف مورد استفاده   یاب یاعتبار)  Bronsra, 2014(راونسکار، جذبه در کار است، پرسشنامه مذکور در پژوهش بر  يبرا
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گزینه پنج  طیف  اساس  بر  پرسشنامه  میدر  لیکرت  اندازهاي  تا  کم،  کم،  خیلی  (شامل:  زیاد)باشد  خیلی  و  زیاد  و   یشوفل .اي، 

را    ییایپا)  Schuffoli et al., 2008(همکارانش  )   Jazani et al., 2003(  یشغل   تیآزمون خالق.گزارش کردند  87/0پرسشنامه 

گذار  ي ا  نهیپرسشنامه، سه گز  نیا  ي نمره گذار  اسی مق  نمره  است که  مخالف)  و  نامطمئن،  کل   ي(موافق،  در   دی طبق  ارائه شده 

م انجام  ا  یم   یکه آزمودن  ي. حداقل نمره اردی گ  ی پرسشنامه  نماپرسشنامه اخ  ن یتواند در  با    د،یذ  برابر   74صفر و حداکثر نمره 

 74/0  ب،ی کرونباخ، به ترت   يآلفا  وهی با استفاده از ش   ،یی نها  يو اجرا  یمقدمات  يپرسشنامه، در مرحله اجرا  ن ی اعتبار ا  بیضر.است

 .بوده است 78/0و 

داده ها استفاده شده    لی تحل   يبرا   یو استنباط  یف یاز دو نوع آمار توصSPSS , AMOSپژوهش حاضر با استفاده از دو ابزاردر

توص در سطح  ها  یفی است.  از مشخصه  استفاده  م  ،یفراوان  رینظ  ي آمار  يبا  تجز  ن، ی انگ ی درصد،  و  نمودارها  رسم  تحل  هی به   لیو 

 رنوفی پرسش نامه، از آزمون کلموگراف اسم  ییایپا  یبررس  يکرونباخ برا  ياز آلفا  ،یط در سطح استنباو  اطالعات پرداخته شد  

 يبرازش برا  ییکویاز مدل ن ، پژوهش یها  هی فرض  دیی تأ  ایرد  يبرا يمعادالت ساختار  ينرمال بودن داده ها، از روش مدل ساز يبرا

 يدیی تأ  یعامل  لی از سؤاالت مرتبط از تحل  کیهر    طتوس   ری متغ   ن ییتب   زانی م  یبررس  يمدل پژوهش و برا  یمشخص کردن برازندگ

 استفاده شده است.

 یافته هاي پژوهش
 همبستگی متغییر ها  ): 1(جدول

Correlations 
 اشتیاق  فرح بخشی  خالقیت  

خ
ال
ق
ی

 ت

Pearson 
Correlation 

1 **.666 **.633 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 

N 263 263 263 

ف
ر
ح
 ي

Pearson 
Correlation 

**.666 1 **.593 

Sig. (2-tailed) .000  .000 

N 263 263 263 

ا
ش
ت
ی
ا

 ق

Pearson 
Correlation 

**.633 **.593 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000  
N 263 263 263 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Correlations 
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e Pearson 1 **.254 .236 **.294 **.160 **.237 **.258 .278
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r
t
e 

Correlation ** ** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .009 .000 .000 .000 

N 263 263 263 263 263 263 263 263 

a
e
e
n 

Pearson 
Correlation 

.254
** 

1 .659
** 

**.710 **.544 **.360 **.424 .570
** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 263 263 263 263 263 263 263 263 

a
z
a
d
i 

Pearson 
Correlation 

.236
** 

**.659 1 **.630 **.537 **.274 **.312 .576
** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 

N 263 263 263 263 263 263 263 263 

j
a
v 

Pearson 
Correlation 

.294
** 

**.710 .630
** 

1 **.530 **.481 **.446 .604
** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 

N 263 263 263 263 263 263 263 263 

s
h
a
v
g
h 

Pearson 
Correlation 

.160
** 

**.544 .537
** 

**.530 1 **.541 **.464 .611
** 

Sig. (2-tailed) .009 .000 .000 .000  .000 .000 .000 

N 263 263 263 263 263 263 263 263 

v
a
g
h
f 

Pearson 
Correlation 

.237
** 

**.360 .274
** 

**.481 **.541 1 **.540 .488
** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 

N 263 263 263 263 263 263 263 263 

 Pearson 
Correlation 

.258
** 

**.424 .312
** 

**.446 **.464 **.540 1 .463
** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 

N 263 263 263 263 263 263 263 263 
k
h
a
l
a
g
h 

Pearson 
Correlation 

.278
** 

**.570 .576
** 

**.604 **.611 **.488 **.463 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 263 263 263 263 263 263 263 263 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 بررسی فرضیه هاي پژوهش

 وجود دارد.   و مثبتیرابطه معنا دار الم یشهر ا ییمعلمان مقطع ابتدا يکار تی خالق میزان بروز در کار با  یفرح بخش نیب:1فرضیه 
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 نتایج حاصل از تحلیل مدل معادالت ساختاري فرضیه اول تحقیق: ) 2جدول (

 نتیجه رابطه  سطح معناداري  نسبت بحرانی ضریب همبستگی  
 است. معنا دار  000/0 497/8 71/0 خالقیت در کار                 فرح بخشی  

 هاي مدل رابطه بین فرح بخشی و خالقیت در کار شاخص:) 3جدول (

 CMIN/df RMSEA GFI PCFI NFI RFI CFI IFI شاخص 

 < 90/0 < 90/0 < 90/0 < 90/0 < 50/0 < 80/0 > 08/0 > 5 مقادیر استاندارد شاخص

 999/0 999/0 979/0 990/0 499/0 992/0 020/0 110/1 مقادیر بدست آمده شاخص 

 
 96/1و نسبت بحرانی بزرگتر از    000/0، سطح معناداري    71/0بخشی و خالقیت در کار  مقدار رابطه بین دو متغیر فرح  توجه به نتایج فوق، با  

دهند. بنابراین می توان گفت: بین فرح بخشی در کار با میزان بروز  هاي مدل نیز برازش مناسب را نشان می)، معناداري است. شاخص497/8(

 خالقیت کاري معلمان مقطع ابتدایی شهر ایالم رابطه مثبت و معنا داري وجود دارد. 

 ي و مثبتی وجود دارد. رابطه معنا دار الم یشهر ا ییمعلمان مقطع ابتدا يکار تیخالقمیزان بروز با  شغلیاقیاشت نیب:2فرضیه 

 

 
 تحقیق نتایج حاصل از تحلیل مدل معادالت ساختاري فرضیه دوم :) 4جدول(

 هاي مدل رابطه بین اشتیاق شغلی و خالقیت در کار شاخص:) 5جدول (

 CMIN/df RMSEA GFI PCFI NFI RFI CFI IFI شاخص 

 < 90/0 < 90/0 < 90/0 < 90/0 < 50/0 < 80/0 > 08/0 > 5 مقادیر استاندارد شاخص

مقادیر بدست آمده  
 شاخص 

862/0 000/0 998/0 167/0 997/0 979/0 1 999/0 

 

 نتیجه رابطه  سطح معناداري  نسبت بحرانی ضریب همبستگی  
 معنا دار است.  000/0 837/6 76/0 خالقیت در کار               اشتیاق شغلی 
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و نسبت بحرانی بزرگتر از    000/0، سطح معناداري    76/0مقدار رابطه بین دو متغیر اشتیاق شغلی و خالقیت در کار    با توجه به نتایج فوق،

دهند.بنابراین  می توان گفت: بین اشتیاق شغلی با میزان بروز هاي مدل نیز برازش مناسب را نشان می)، معناداري است. شاخص837/6( 96/1

 خالقیت کاري معلمان مقطع ابتدایی شهر ایالم رابطه معنا دار و مثبتی وجود دارد. 

 وجود دارد.  ر و مثبتی رابطه معنا دا المیشهر ا  ییمعلمان مقطع ابتداشغلی   اقیبا اشت ی در کارفرح بخش نیب:3فرضیه 

 
 

 نتایج حاصل از تحلیل مدل معادالت ساختاري فرضیه سوم  :) 6جدول (
 نتیجه رابطه  سطح معناداري  نسبت بحرانی ضریب همبستگی  

 معنا دار است.  000/0 450/6 79/0 اشتیاق شغلی               فرح بخشی در کار 

 هاي مدل رابطه بین اشتیاق شغلی و خالقیت در کار شاخص:) 7جدول (

 CMIN/df RMSEA GFI PCFI NFI RFI CFI IFI شاخص 

 < 90/0 < 90/0 < 90/0 < 90/0 < 50/0 < 80/0 > 08/0 > 5 مقادیر استاندارد شاخص

 962/0 962/0 979/0 947/0 550/0 958/0 094/0 33/3 مقادیر بدست آمده شاخص 
و نسبت بحرانی بزرگتر از    000/0، سطح معناداري    79/0مقدار رابطه بین دو متغیر اشتیاق شغلی و خالقیت در کار    با توجه به نتایج فوق،

نشان می)، معناداري است. شاخص450/6(  96/1 برازش مناسب را  نیز  با  هاي مدل  بین فرح بخشی در کار   : توان گفت  دهند.بنابراین می 

 اشتیاق شغلی معلمان مقطع ابتدایی شهر ایالم رابطه معنا داري وجود دارد.

 هاي مدل آزمون شده تاثیر متغیرهاي فرح بخشی و اشتیاق شغلی برمیزان بروز خالقیت در کار شاخص :) 8جدول (

 CMIN/DF RMSEA GFI PCFI NFI RFI CFI IFI شاخص 
 < 90/0 < 90/0 < 90/0 < 90/0 < 50/0 < 80/0 > 08/0 > 5 مقادیر استاندارد شاخص

 950/0 967/0 917/0 950/0 587/0 955/0 083/0 8/2 مقادیر بدست آمده شاخص 

 اثرات متغیرهاي تحقیق  :)9جدول( 

 اثرات متغیرها وزن رگرسیونی استاندارد  نسبت بحرانی معنی داري

 فرح بخشی در کار           خالقیت در کار 31/0 423/2 معنادار است.

 اشتیاق به کار                  خالقیت در کار  51/0 236/4 معنادار است.

 
 اصلی پژوهش  فرضیهبررسی 
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 فرح بخشی در کار و اشتیاق شغلی، برمیزان بروز خالقیت کاري تأثیر معنادار و مثبتی دارد.  

 ندارد. یرابطه معنا دار و مثبت المیشهر ا ییمعلمان مقطع ابتدامیزان بروز خالقیت کاري با و اشتیاق شغلی در کار  فرح بخشی

 دارد.  یرابطه معنا دار و مثبت المیشهر ا ییمعلمان مقطع ابتدامیزان بروز خالقیت کاري با و اشتیاق شغلی در کار  فرح بخشی

راین ، اثر  است. بناب 96/1که بزرگتراز  236/4و  423/2) نشان می دهد ضریب بین متغییرها برابربا 5یافته هاي حاصل از جدول شماره( 

 گذاري فرح بخشی و اشتیاق شغلی تأیید می شود . 

بر اساس نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر، فرح بخشی در کار و اشتیاق به کار، برمیزان بروز خالقیت در کار تأثیر معنادار  بنابراین  

 و مثبتی دارد.

 بحث و نتیجه گیري 

 96/1و نسبت بحرانی بزرگتر از    71/0داده ها فرضیه ي اول داراي ضریب همبستگی  با توجه به بررسی هاي انجام شده و خروجی هاي  

استاندارد    زانیبرازش  م  ییکویشاخص ن  زیو نمی باشد. و در نتیجه رابطه مثبت و معنا دار است.  000/0و نیز سطح معناداري  497/8به میزان  

ین که بین فرح بخشی در کار با خالقیت کاري رابطه معنا داري وجود دارد  بنابراین فرضیه ي تحقیق مبتنی بر ادهد.  یرا نشان م  9/0يباال

پژوهش   این  نتایج  کل  در  کند.  می  نتاتأیید  رح  جیبا  راهنما(  این  م یپژوهش،  مطابقت  Rahim Nia and Rahnama, 2016و   (

ي مثبت و معنا داري وجود داشت. این فرض  درصد رابطه     99آزمون این فرضیه نشان داد که بین دو متغییر مذکور در سطح اطمینان  دارد.

و  شوند   یرا متحمل م  يکنند ، استرس کمتر  یدر کار را تجربه م  یکه فرح بخش  يافرادتحقیق پذیرفته و فرض صفر رد می شود. بنابراین  

بهتر به انجام   گرانیبرخوردار هستند، کار خود را همراه با د  يشتریب  يو انرژ  زه ی)، از انگZ Bar, 1999دارند(   يکمتر  بتیترك کار و غ

مشتر  یم به  خدمات  ارائه   ، سو  انیرسانند  م   بهترآنان    ياز  رضا  ردیگ  یصورت  از  خود  شغل  به  نسبت  برخوردار    ییباال  يمند  تیو 

و همکاران،(هستند  ن  یهنگام  .)2005کارل  نباشد، آنها حداقل کار مورد  افراد مفرح  کار  م  يبرا   ازیکه  انجام  را  زمان  یبقاء  تا  که    یدهند 

در کار   یفرح بخشو در نتیجه به گفته ي آبرامیس  )  Berg, 1995از کار تجربه کنند(  رونیرا ب  یبتوانند کار را ترك کنند و فرح بخش

هاي اجتماعی و تعاملی و شادي  . لذا به نظر می رسد هر اندازه در محیط کار به برنامه )Abramis, 1989شود ( یم تی خالق شیباعث افزا

نیز   یابد، و  افزایش  اجتماعی  ارتباطات  برگزار شود،  اعیاد و مراسمات مذهبی  نیز جشن هاي  و  بین کارکنان پرداخته  شود  بخش و مفرح 

جدان کاري، و  توسط مدیر مربوطه یا کادر اداري آزادي هاي فردي معقول فراهم شود افراد عالوه بر مسئولیت پذیري ، عالقه به کار، و

نیز منجر می شود. نو آوري در کار  به خالقیت و  ارتباط مستقجذب کاري  به  ا  فهیشادي در کار و عملکرد وظ  میبا توجه  ،براي    نکه یاي 

 .ابدیشیافزا  شانیکارهاآزادي آنها در انجام زانیم د ینحو بروز دهند با نیخود را به بهتر ییتوانا بتوانند کارکنان

  ي رابطه معنا دار  المیشهر ا  ییمعلمان مقطع ابتدا  يکار  ت یبا بروز خالق  یشغل  اق یاشت  ن یببررسی فرضیه دوم نشان می دهدکهیافته هاي  

و نسبت بحرانی بزرگتر    76/0با توجه به بررسی هاي انجام شده و خروجی هاي داده ها فرضیه ي دوم داراي ضریب همبستگی  وجود دارد.

می باشد. و در نتیجه رابطه معنا دار و مثبت است. و نیز شاخص نیکویی برازش  میزان    0/ 000ز سطح معناداريو نی  837/6به میزان    96/1از  

بین اشتیاق کاري با خالقیت کاري رابطه معنا داري وجود    9/0استاندارد باالي بنابراین این فرض تحقیق مبتنی براین که  را نشان می دهد. 

 ,TimuriMofard&Asadi(  ي مفرد و اسد  ي موریپژوهش ت  جی نتاهاي    افته ایج این پژوهش با یدارد تأیید می شود. می توان گفت نت

 ) مطابقت دارد. 2019
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ر تبیین یافتههاي این پژوهش میتـوان بیـان کـرد کـه افـرادداراي اشتیاق شغلی باال، رضـایت بیشـتري از کـار خـود تجربـهمیکنند که  د

انگیزة   افزایش  سبب  امر  اهـداف این  به  دردستیابی  بـاالتر  عملکـرد  و  بیشـتر  تـالش  براي  وي  مسؤولیتپذیري  سختکوشـیو  و  فرد  درونی 

کاري  سـازمان خالقیت  با    و  مقایسه  در  اشـتیاقدارند  کارشـان  بـه  کـه  کسانی  شـد.  از   اشخاصیخواهـد  نیستند  کارشان  مشتاق  که 

سازمان دارند،تمایل کمتري براي ترك کار و سازمان و گشتن بهدنبال کار درجاي   کارشـانرضایت بیشتري دارند، احساس تعهد بیشتري به

) دارند  باال  .  )Demruti, Packer, de Jong, Janssen &Shofley 2001; Shofley and Packer, 2004, 2001دیگر 

به همین دلیـل تـالش  ).Shuffley and Packer, 2001(رفتن اشـتیاق شـغلیباعث افزایش سطح انـرژي و هویـت قـوي در فـرد مـیشـود 

.بین اشتیاق کاري با میزان بروز )Kan, 1990فراوانـی در راهتحقق اهداف سازمانی از خود نشان میدهد و کمتر شغل خودرا ترك میکند (

در  خالقیت کاري معلمان مقطع ابتدایی شهر ایالم رابطه مثبتی  و معنا داري وجود دارد. آزمون این فرضیه نشان داد که بین دو متغییر مذکور

یزبه نظر می رسد شوق به کار و  درصد رابطه مثبت و معنا داري وجود دارد. بنابراین، این فرض تحقیق پذیرفته می شود.و ن   99سطح اطمینان  

 عالقه مندي به انجام کار عالوه بر جذبه در کار و وقف شدن در کار منجر به خالقیت و نو آوري در افراد می شود.  

م  یشغل  تیرضا ور  یباعث  بهره  افزا  ي شود  ف  ابد، یشیفرد  شود، سالمت  متعد  سازمان  به  نسبت  ذهن  یک یزیفرد  تضم  یو  شود،    نی فرد 

زندگ  ابد،یشیافزافرد    هیروح ها   یراض  یاز  مهارت  و  گ  یشغل  د یجد  يباشد  فرا  سرعت  به  تحقردیرا  م  قاتی .  وقت  ینشان    ي اعضا  یدهد 

شواهد ).p. 35 ,Asgari, 2003( ابد ی1یترك خدمت کاهش م  یدر کار و حت   ریتاخ  ایبتیغ  زانیکنند، م  یم  دایپ  تیسازمان از کار رضا

اثر م  یبر سالمت جسمان  یشغل  تی وجود دارد که رضا  يگرید  ینیع تواند عالئم   یم  یشغل  ت یگذارد. عدم رضا  یو طول عمر کارکنان 

تواند    یم  یتینارضا  نیتر  ا  يو تهوع به دنبال داشته باشد. به طور جد  هاضمهاشتها، سوء    ینفس، سردرد، کم  یتنگ  ،یخستگ  رینظ  یجسمان

گردد.   یقلب  يو حمله    يمغز  يزخم دستگاه گوارش، تورم مفاصل، فشارخون، مصرف الکل و مواد مخدر، سکته ها  رینظ  یمنجر به امراض

موار  یشغل  یتینارضا  ن یهمچن به  افسردگ  يمنجر  اضطراب،  ف  ،یچون،  روابط  اهم  ده، ید  ب یآس  يردتنش،  کم  موضوعات  از    ت، یخشم 

فر  ي ها  تیحساس تصم  یناتوان  ،یاموشآزاردهنده،  گردد  ي ریگ  میدر  حواس  تمرکز  عدم   .Abul QasemJanaghi, 1380, p(و 

با توجه به نتایج به دست آمده از   ).Salonava, Dipiro, 2005(است    یدرون  زشیبه مفهوم ا نگ   هیشب  یمؤلفه از لحاظ مفهوم  نی.ا)37

به شغل   معلمان  نظر می رسد که هرچقدر  به  پرسشنامه  هاي  بروز خالقیت  داده  میزان  کنند  را صرف کار  و خود  باشند  داشته  خود عالقه 

 کاري نیز در آنها باالتر می رود. 

دهد  می  نشان  فرضیه سوم  بررسی  هاي  بخش  ن یبیافته  اشت  یفرح  با  کار  ابتدا   یشغل  اق یدر  مقطع  ا  ییمعلمان  دار  الم یشهر  معنا    ي رابطه 

به بررسی هاي انجام شده  وجود دارد. و نسبت بحرانی   79/0ونتایج خروجی هاي داده ها فرضیه ي سوم داراي ضریب همبستگی  با توجه 

می باشد. و در نتیجه رابطه معنا دار است. بنابراین، این فرضیه ي  تحقیق مبنی بر   000/0و نیز سطح معناداري  450/6به میزان    96/1بزرگتر از  

  ن یا  ي ها  افتهینیبنابرابروز خالقیت کاري رابطه معنا داري وجود دارد تأیید می کند.  این که  بین فرح بخشی در کار و اشتیاق شغلی با میزان 

نتا با  خوراک    ج یپژوهش   ، راهنما  پژوهش  از  آمده  ناظم  ان یبدست  مطابقت  Rahnama, khorakeian&Nazimi, 2016(یو   (

هر ایالم رابطه مثبت و معنا داري وجود دارد.آزمون این می توان گفت : بین فرح بخشی در کار با اشتیاق شغلی معلمان مقطع ابتدایی شدارد.

اطمینان   در سطح  متغیر  این دو  بین  که  دهد  می  نشان  تحقیق   99فرضیه  فرض  این  بنابراین،  دارد.  وجود  داري  معنا  و  مثبت  رابطه  درصد 

در دو     ییاجرا  يبر عملکردها  یحرکت  يت هامهار  ریاثر متغ  زیپژوهش  و ن  يها    هی و فرض  یلیتحل  جینتا  یتوجه به بررسپذیرفته  می شود.با

 
1 
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وزن   زیقبول بوده و ن  قابلو    شتریب  96/1از    ینسبت بحران  يکار  تیخالق  يوابسته    ریبا متغ  یشغل  اقیدر کار و اشت  یمستقل  فرح بخش  ریمتغ

بخش    يشاد  يو برنامه ها  ،یاجتماع  يها  تیرسد هرچقدر فعال  یمستقل و وابسته برقرار بود. لذا به نظر م  يرهایمتغ  نیاستاندار ب  یونیرگرس

ن  اقیشود اشت   ده ی معلمان تدارك د  ي و مفرح در مدارس برا افزا  زی به کار  باال رفتن میزان   ردافـزایش عملکـ  زیو ن  ابد ییم  ش یدر آنها  باعث 

ه  رضایتمندي در افراد مـیشـود و بـراي کسانی که نمرة بـاالي رضـایتمنـدي در جنبـه هـاي مختلـف زندگیشان همراه با اشتیاق را دارند، ب

 ).Peterson, Park &Siligman, 2005خوبی می تـوان شـادي راپیش بینی کرد (

رسدکه فضاي مفرح و شادي بخش زمینه ي خالقیت کاري را در معلمان مقطع ابتدایی شهر    توجه به یافته هاي پژوهش، به نظر می  با  

باال بردن روح  یجشن و سرور جهت شادمان  يمراسم ها  يبرگزار  ربازیاز دایالم به وجود می آورد. موثر بوده است. لذا    اریبس  هیافراد  و 

فرح بخش    یطیمح  جاد یتولد همکاران منجر به ا  یو حت  اد یاع  ،یمذهب  يجشن ها   يجهت برگزار  ریدوستانه توسط مد  ي برنامه ها  يبرگزار

معلمان   یهی بر روح  یمثبت  اریبس   ریبخش تاث  يشاد يبرنامه ها  جاد یو دانش آموزان و ا  نیمعلمبا حضور    یمل  ي جشن ها  يخواهد شد. برگزار

  يکه آنها را در انجام کارها  دیبه وجود آ  یطیمعلمان مح  ي برا  دیخواهد شد.با  گریکدیآنها با     کیرابطه نزد  جادیا  زیو دانش آموزان و ن

تا شاهد  کند.    کیخالق تحر اقدام کنند  برنامه هاي شاد و مفرح  به گنجاندن  نسبت  برنامه ریزان آموزش و پرورش  پیشنهاد می شود  لذا 

 خالقیت کاري بیشتر بین معلمان باشیم.

از   یکیسازمان گسترده،    کیآموزش و پرورش به عنوان  ).  Jessica, 2010میشود (  افرادث افزایش عملکرد بهینه در  شـادي نیـزباع

با پ  استیو س  نیاست که مسئول  يمراکز اند. در حال    دیعصر جد  عیسر  يشرفتهای گذاران آن همگام شدن  را وجهه همت خود قرار داده 

آموزش و  ي    نهیزم در زمالعلم و دانش  ،تخصص  ی،، اجتماع  يفردي  ها  یستگیشا  يدارد که دارا  یرانیبه معلمان و مد  ازین  جامعهحاضر

 اقینسبت به شغل شان اشت  و ند ده  یخود را انجام م   ف یتر داشته باشند مشتاقانه وظا ي قو  زه یانجام کارها انگ  ي که برا  یکارکنان.پرورش باشند

  ن یدهد بهتر یم شیآنها را افزا اقیاشت   کهیی ها طیو مح یچالش يکار  ي ها طیدهد کارکنان در مح یدارند. مطالعات نشان م  يادیقه زالو ع

 جسمی و روحی  مت الکنند، از س  یبرقرار م  آموزانبا دانش  يتر  یمیبه کار دارند ارتباطات گرم و صم  اقیکه اشت  یعملکرد را دارد. معلمان

باشد    یاو در کارش م  تالشاز    تیحکا  اقمعلمیدارند. در واقع اشت  يبهتر   يکنند و عملکرد کار  یتجربه م  يکمتر  یبرخوردارند، فرسودگ

با عملکرد او رابطه مستق   ت یرضاال هستند و نیز  با  يکار  اقیاشت  يدارا  ي که در محیطی فرح بخش هستندافرادی  دارد.به طور کل  یمیکه 

و  ر  االتو عملکرد ب  شتر یش بالت يبرا شتری بتیفرد و احساسمسئول  یدرون زه یانگ شیامر باعث افزا  ن یکنند که ا  یتجربه مرا  از کار خود    ي شتریب

 .خواهد شدمعلمان در ایجاد خالقیت کاري 
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