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چكيده
هدف :پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه سرمایه انساني با خالقیت و نوآوری کارکنان
مدارس دولتي شهر تهران انجام شد.
روش :روش پژوهش توصیفي و از نوع همبستگي بوده است و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه
کارکنان مدارس شهر تهران به تعداد  55888نفر بوده که نمونه پژوهش با استفاده از فرمول
نمونهگیری کوکران و روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای 381 ،نفر از آنان انتخاب شد .جهت
جمعآوری داده ها از پرسشنامه سرمایه انساني و پرسشنامه نوآوری استفاده شد .دادههای حاصل از
پژوهش با استفاده از آزمون ضریب همبستگي پیرسون t ،تک نمونهای تحلیل شد.
یافتهها :نتایج حاص از پژوهش نشان داد ،میانگین متغیرهای سرمایه انساني و خالقیت و نوآوری
باالتر از حد متوسط بوده است .همچنین سرمایه انساني با خالقیت ( )r=0/21و نوآوری کارکنان
( ،)r=0/38با یکدیگر رابطه مثبت و معناداری ( )P>0/001دارد .خالقیت با نوآوری با ضریب
همبستگي( )r=0/63نیز با یکدیگر رابطه مثبت و معناداری دارد.
نتیجه گیری :سرمایههای انساني و تمامي ابعاد آن با خالقیت و نوآوری کارکنان رابطه مثبت و
معناداری دارد.
کليد واژهها :سرمایه انساني ،خالقیت ،نوآوری ،کارکنان مدارس ،شهر تهران.
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پيشگفتار
علي رغم موفقیتهای چشمگیری که بشر امروزی در عرصههههای مختلهف علمهي ،فنهي،
رفههاهي و غیههره بههدان دسههتیافتههه ،بهها ناکههاميهههای بسههیاری هههم در ابعههاد مختلههف زنههدگي
روبهههروسههتد در جههازدن عههاد ههها ،نداشههتن مهههار اسههتفاده از آموختهههههها و تجههارب،
برخوردهای غیرمنطقي و نامعقول با موقعیهتهها ،ناکارآمهدی در مواجههه بها شهرایط خهاص،
نداشتن روش و منش علمي در انجام امور روزمره و سایر موارد ،از جمله ناکاميهایي هسهتند
که ميتوان آنرا با پایین بودن سطح خالقیت 1در میان افراد جامعه معادل دانست.
خالقیت و نوآوری یکي از اصلي ترین اهداف تعلیم و تربیت اسهت ،خالقیهت و نهوآوری
عامل بهبود مستمر کیفیت زندگي و افزایش رفاه و آسودگي و رفع مشکال و موانع است و
در تعریف آن مي توان گفت ،خالقیت حساسیت به مسائل ،کمبودهها ،مشهکال و خالههای

210
بررس
ی
تأثیر

موجههود در دانههش ،حههدس زدن و تشههکیل فرضههیههههایي دربههاره ایههن کمبودههها ،ارزشههیابي و
آزمایش این حدس ها و فرضیهها و احتماالً اصهال و آزمهودن مههجدد و در نهههایت نتیجهه-
گیری است(آنها موسوی.)1390 ،
مدارس به عنوان واحدهای علمي آمهوزش و پهرورش ،ایهن رسهالت 2بهزر

را بهر دوش

3

عوام

دارند که باید هموارکننده مسیر خالقیت و نوآوری در جوامع بشری باشند .اما واقعیتها بهه

ل

صراحت گویای این حقیقت هستند که امروزه انجام این رسالت به طهور قابهل مالح ههای بها

فرد

ناکامي همراه بوده و بسیاری از راههایي که ممکن اسهت بهه بهروز خالقیهت و نهوآوری خهتم

یو
سازم
انی

شوند ،در پیش روی مدارس سخت ناهموارند(چراغچشم.)20 ،1386 ،
علي رغم اینکه ساختار آموزش و پرورش در کشور متمرکز اسهت و ایهن امهر خالقیهت و

بر

نوآوری را در مدارس دشوار مي کند ،اما هر مدرسههای خهود یهک سهازمان اسهت و اجهزا و

خالقی

بخشهای مهمي برای به کارگیری ایدههای خالقانه و دستاوردهای نوآورانهه دارد .در همهین

ت
مدیرا
ن
….

1. Creativity
2. Mission
3. Innovation

را در درون خود به عنوان یک فرهنگ 1تهرویج مهيکننهد و روشههای متنهوع انجهام کهار را
مههورد توجههه قههرار مههيدهنههد .ایههن توانمنههدی 2در مههدارس ،در درجههه اول مرهههون وجههود
کارکنان(مدیران ،معلمان ،کادر اجرایي و خدماتي) توسعه یافته و توانمند با ایدههای خالقانهه
و نوآوارانه خواهد بود که مدارس را در این شرایط متمرکز و غیرقابهل انعطهاف ،بهه تکهاپو و
تحرک وادار خواههد کهرد .از ایهن رو چهالش دیگهری کهه مهدارس بهه عنهوان سهازمانههای
آموزشي بنیهادی در راه رسهیدن بهه خالقیهت و نهوآوری بها آن مواجهه خواهنهد بهود ،دانهش،
تخصص ،مهار  ،ویژگي های عاطفي ارتباطي و مهار های فراشناختي کارکنان آنهاسهت
که امروزه از آن به سرمایه انساني 3یاد مي شود(نادری.)1390 ،
خالقیت سازماني 4برای سازمانهایي که در پي بقای موفقیهت آمیهز در محیطشهان هسهتند،
بسیار مهم است .ازاینرو سازمانها شروع کردند به درک و فههم ایهن موضهوع کهه خالقیهت

بررسی تأثیر رهبری تحولآفرین بر بیتفاوتی سازمانی با نقش ...

ساختار متمرکز نیز ،مدارسي پویاتر ،با نشاطتر و موفقتر خواهند بود که خالقیهت و نهوآوری

211

سرمایه اصهلي سهازمان بهرای توسهعه محهیط کهار و افهزایش ا ربخشهي ،کیفیهت ،بههرهوری و بررس
نوآوری است (صادقي مال امیری .)1388 ،نوآوری و خالقیت در سازمانهای توسهعهیافتهه و ی

مدرن به قدری حایز اهمیت و از ویژگيهای این سازمانهاست که حتي بعضاً سازمان خهال

تأثیر

عوام

و نوآور به عنوان یکي از انهواع سهازمانههای پیشهرو امهروزی مطهر مهيشهود .لهذا امهروزه،

ل

خالقیت و نوآوری صرف یک توصیه نیست ،بلکه یک ضرور حیاتي به حسهاب مهيآیهد.

فرد

خالقیت کارکنان در سازمان به این صور به بقای سازمان کمک ميکند که وقتي کارکنان

یو

در کارشان خال باشند ،قادر خواهنهد بهود ایهدهههای تهازه و مفیهدی در مهورد محصهوال  ،سازم
انی
عملکرد ،خدما یا رویههای سهازمان ارائهه و بکهار گیرنهد .وجهود چنهین ایهدهههایي باعه
بر

افزایش این احتمال ميشود که کارکنان دیگر ،این ایدهها را در کارشان مهورد اسهتفاده قهرار

خالقی
ت

1. Culture
2. Empowerment
3. Human capital
4. Organizational Creativity

مدیرا
ن
….
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دهند .بعالوه آنها این ایهدههها را توسهعه داده و آنهها را بهه کارکنهان دیگهر بهرای توسهعه و
بهکارگیری در کارشان منتقل ميکنند .ازاینرو تولید و بهرهگیری از ایدههای تازه این امکان
را به سازمان مي دهد که بتواند با شرایط متغیر بازار منطبق شده ،به تهدیدها و فرصتها پاسهخ
بهموقع داده و رشد و توسعه یابد (مرتضوی و منیریان .)1394 ،منابع انساني به عنوان یکي از
عوامل و نهادهای اصلي هر سازمان نقش بسزایي در کیفیت و کمیهت سهتادی آن سهازمان
دارد .رشد و توسعه نیروی انساني و افزایش مهار  ،خالقیت و دانش نیروی کار در تمهام
سطو سازمان برای مدیران یک اولویت استراتژیک محسوب ميشهود (بردبهار ،1391،ص
.)71
سرمایه انساني عبار است از سرمایهگذاری بر روی منابع انساني جههت افهزایش بهازدهي
آنها که این هزینههها بها ههدف بههرهبهرداری در آینهده انجهام خواههد شهد (حسهنعلي زاده و

212
بررس
ی

سههعاد  .)1390 ،فلسههیو 1و همکههاران ( )2014بیههان کردنههد کههه سههرمایه انسههاني بههر عملکههرد
سازماني تأ یر ميگذارد .آلپکان )2010( 2بیان ميکند آن دسته از سرمایههای انساني که بهتهر
آموزش دیدهاند ،تجربهی کاری بیشتری دارند و زمان ،انرژی و منهابع بیشهتری صهرف بهبهود

تأثیر

مهار های خود کردهاند ،بهتر ميتوانند به خود ،سهازمان و جامعهه منفعهت برسهانند .سهرمایه

عوام

انساني دانش ،خالقیت ،تجارب و مهار های حرفهای و شغلي کارکنان و افراد یک سهازمان

ل

را شامل ميشود و به ارزش افزودهای که توسهط کارکنهان در فراینهد تبهدیل دانهش و تجربهه

فرد

کاال و خدما که بهرای سهازمان در آمهدی ایجهاد مهيکنهد ،اشهاره دارد(تهایلز و همکهاران،

یو
سازم
انی
بر

 . )2007گینز و الکوین )2010( 3بیان ميکنند که سرمایههای انساني ،عامل اصلي موفقیتاند
و همبستگي معناداری بین آنها و عملکهرد کارکنهان وجهود دارد .سهرمایه انسهاني بهه عنهوان
پتانسیلي برای خلق ارزش از طریق دانش ،مهار ها و قابلیتههای کارکنهان سهازمان تعریهف

خالقی
ت
مدیرا
ن
….

1. Felício
2. Alpkan, Bulut, Gunday, Ulusoy, & Kilic

3. Gates, S., & Langevin

معلوما هستند که از مهار های حهل مسهئله و توانهایي تصهمیمگیهری ا هربخش برخهوردار
باشند ،به ن ر مي رسد سرمایه انساني منبع اسهتراتژیک اصهلي بهرای مزیهت رقهابتي پایهدار در
محیط به سرعت پویا و متغیر امروزی باشد(بونتیو و همکاران.)2007 ،2
مدارس صحنه اجرای نوآوری است (نامي .)1380،هر مدیریت موظف است بها توجهه بهه
امکانهها و شههرایط آموزشههگاه ،رو خالقیههت و نههوآوری را در کارکنههان و دانههشآمههوزان
تقویت کند( رضایي .)1378 ،چراکه همان طور که آزاده( )1378تأکید نموده است ،نیهاز بهه
مدیریت خال و نوآور ،در همه سازمان ها یهک امهر حسهاس و حیهاتي اسهت و ایهن نیهاز در
آموزش و پرورش خصوصاَ در مدارس ،بیشهتر بهه چشهم مهيخهورد .خالقیهت و نهوآوری بهه
مدارس پویایي داده و آنها را تبدیل به سازمانهایي بالنده و با نشاط ميکند .در مدارسي کهه
روحیه خالقیت و نوآوری در جریان است ،افراد به ایدهپهردازی و افکهار و افعهال نهو تشهویق

بررسی تأثیر رهبری تحولآفرین بر بیتفاوتی سازمانی با نقش ...

مههيشههوند(بورتون-جههانو و اسههپندر .)2011 ،1همههانطورکههه سههازمانههها نیازمنههد افههرادی بهها

213

ميشوند ،گزینههای مختلفي برای انجام وظایف خهود مهيیابنهد و بهدینگونهه بسهتری بهرای بررس
تحقق رفتارهای نوآورانه را در مدرسه رقم ميزنند .با ایدههای نو و خالقانه است که ميتهوان ی

شیوه های جدید ارائه خدما و یا انجهام کهار را ایجهاد نمهود و بهدین ترتیهب نهوآوری را در

تأثیر

عوام

سازمان ترویج داد و ذی نفعان آموزش و خدما آموزشي را راضهيتهر از گذشهته گردانهد.

ل

خالقیت و نوآوری در سازمان خود مرهون وجود کارکناني دارای دانش ،تخصص ،مههار ،

فرد

ویژگي های فراشناختي و شایستگيهای عاطفي ارتبهاطي اسهت .ایهن افهراد خواهنهد توانسهت

یو

ایدههای نو و کاربردی ارائه نمایند.

سازم

ابیلهي ،مهزاری ،خبههاره و ملکهي( )1394در پژوهشهي نشههان دادنهد کهه سههرمایه انسهاني بهها انی
بر

نوآوری تولیدی ،فرایندی و نوآوری کلي سازمان رابطه مثبت و معناداری داشته اسهت .نتهایج
پژوهش جهانیان و حدادی( )1394حاکي از وجهود رابطهه بهین سهرمایه انسهاني و خالقیهت و

خالقی
ت
مدیرا

1. Borton-Jones and Spender
2. Bontis et al

ن
….
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نوآوری کارکنان بوده است .همچنین سرمایه انساني با نوآوری محصول ،نوآوری فرایندی و
نوآوری کل سهازمان رابطهه مثبهت و معنهاداری داشهته اسهت .قربهاني و همکهاران ( )2012در
پژوهش نیز در پژوهشي مشابه نشان از وجود رابطه مثبت و معنهاداری در ایهن زمینهه داده انهد.
پاسوا و همکاران )2011(1در بررسي رابطه سرمایه فکری و انساني و عملکرد رابطهه مثبتهي
را بین آنها نشان دادهاند .دلگادو و همکاران )2011(2نیز به رابطه مثبتي بین سهرمایه فکهری و
نوآوری و خالقیت سازماني دست یافتهاند .احمد الدجایلي )2012(3در تحقیقي که به بررسي
سرمایه انساني و نوآوری پرداخته است ،نشان داده که سرمایه انساني رابطه مثبهت و معنهاداری
با نوآوری سازماني داشته است .خالقیت و نوآوری در مدارس که هر لح ه باید پاسهخگهوی
نیازهای متنوع و در حال تغییر باشند ،از جمله مقولههای کلیهدی و مهمهي اسهت کهه همهواره
باید مورد توجه قرار گیرد .چالش جدی دیگری که در مسیر رسیدن به خالقیهت وجهود دارد

214
بررس
ی

را ميتوان به ابهام در وجود دانش ،مههار و تخصهص ،شایسهتگيههای عهاطفي-ارتبهاطي و
فراشناختي الزم در اولیای مدرسه اشاره کهرد چراکهه آمهوزش و پهرورش در زمینهه توسهعه و
بهسازی سرمایههای انساني خود تالشهای برنامه ریهزی شهده و مبتنهي بهر نیهاز را بهه صهور

تأثیر

مداوم در دستور کار نداشهته اسهت ،از ایهن رو ،خهال توسهعه سهرمایه انسهاني در مهدارس بهه

عوام

صور جدی احساس مي شود که این امر نهه تنهها ،تأمهل پیرامهون وجهود ،توسهعه و انباشهت

ل

سرمایه انساني در مدارس را فوریت ميبخشد ،بلکهه احتمهاالً بهه ضهعف خالقیهت و نهوآوری

فرد

مدارس نیز مرتبط خواهد بود.

یو
سازم
انی
بر

بنا بر آن چه عنوان شد ،پژوهش حاضهر بهر مسهائل کلیهدی خالقیهت و نهوآوری از دریچهه
توجه به سرمایه انساني مدارس تمرکز کرده است و در صدد بهوده تها بها بررسهي ارتباطها و
تأ یرا علمي-فني موجود بین این مفاهیم ،به توسعه دانهش کهاربردی در ایهن زمینهه کمهک

خالقی
ت
مدیرا
ن
….
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نوآوری کارکنان مدارس تأ یرگذار است؟

روش پژوهش
از آن جا که تحقیق حاضر به بررسي رابطه سرمایه انساني بر خالقیت و نوآوری کارکنان
مدارس دولتي ميپردازد ،لذا برمبنای دستهبندی تحقیقا

برحسب هدف" ،تحقیق

کاربردی" است .از آنجا که این تحقیق به توصیف شرایط و پدیدههای موجود پرداخته
است ،بر حسب گردآوری دادهها از نوع "تحقیقا

توصیفي" به شمار ميرود و از سوئي

چون در این تحقیق رابطه متغیرها مد ن ر است ،ميتوان آن را پژوهشي از نوع "همبستگي"
قلمداد کرد که رابطه بین متغیرها برحسب هدف پژوهش را تحلیل مينمایند.

بررسی تأثیر رهبری تحولآفرین بر بیتفاوتی سازمانی با نقش ...

نماید لذا در صدد پ اسخ بهه ایهن سهوال اساسهي اسهت کهه آیها سهرمایه انسهاني بهر خالقیهت و

215

جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان رسمي و پیماني کلیه مدارس آموزش و پرورش بررس
ی
شهر تهران مي باشد که تعداد آنها در سال تحصیلي  55888 ،95-94نفر است.

در این پژوهش با توجه به وسعت جامعه پژوهش از روش نمونه گیری خوشهای چند
مرحلهای استفاده شد .بدین صور

تأثیر

عوام

که ابتدا از بین مناطق شهر تهران ،پنج منطقه به تصادف

ل

انتخاب و در مرحله بعدی نمونهگیری از هر یک از مدارس این پنج منطقه سه مدرسه

فرد

نمونهگیری شده و اطالعا

از این پانزده مدرسه جمعآوری گردید .از این رو مناطق یک،

یو

سه ،چهار و هفت و شانزده انتخاب شدند و از هر یک از این مناطق سه مدرسه (از هر مقطع سازم
یک مدرسه) انتخاب شد که در مجموع با استفاده از فرمول نمونهگیری کوکران تعداد  381انی

نفر به عنوان نمونه نهایي ،از این  15مدرسه به ابزارهای پژوهش پاسخ دادند.
روشهای جمع آوری اطالعا در پژوهش حاضر عبار است از مطالعا کتابخانهای و
پژوهش میداني و به من ور جمعآوری دادهها و اطالعا
استفاده شد.

برای تجزیه و تحلیل از پرسشنامه

بر

خالقی
ت
مدیرا
ن
….

ابتکار و خالقیت در علوم انسانی ،دورة هشتم ،شمارة دو ،پاییز 97

ابزار جمعآوری دادهها
پرسشنامه سرمایه انساني :جهت سنجش سرمایههای انساني از پرسشنامه نادری()1391
استفاده شد که در آن سه مولفه دانش ،مهار

پرسشنامه حاوی  28گویه است که گویه های  1تا  13آن مؤلفه دانش14 ،تا  20آن مولفه
مهار و  21تا  28آن تخصص را ميسنجد .ضریب پایایي پرسشنامه (آلفای کرونباخ) 0/96
برآورد شد.
پرسشنامه خالقیت تورنو :جهت بررسي خالقیت از پرسشنامه تورنو( )1979استفاده شد
که در آن چهار بعد مورد بررسي قرار ميگیرد .تعداد سؤاال این پرسشنامه  60سوال است
که سؤاال

1تا 15مؤلفه سیالي ،سؤاال

 16تا  30مؤلفه انعطافپذیری ،سؤاال

ابتکار و سؤاال  46تا  60قدر بسط با جزئیا
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بررس
ی

و تخصص مورد ارزیابي قرار ميگیرد این

31تا 45

مورد ارزیابي قرار ميگیرد .ضریب آلفای

کرونباخ پرسشنامه خالقیت( )0/92بدست آمده است که نشان از قابلیت اعتماد مناسب این
پرسشنامه دارد.
پرسشنامه نوآوری کانتر :به من ور بررسي نوآوری در پژوهش حاضر از پرسشنامه رفتار

تأثیر

نوآورانه کانتر( )1988مورد استفاده قرار گرفته است که به طور کلي و با تعداد 8سؤال ،به

عوام

بررسي رفتار نوآوری فرد در سازمان ميپردازد .ضریب پایایي پرسشنامه (آلفای کرونباخ)

ل

 0/92برآورد شد .به من ور بررسي قابلیت اعتماد پرسشنامه نوآوری نیز از ضریب آلفای

فرد

کرونباخ استفاده شد که نتایج نشان داد این پرسشنامه نیز با ضریب آلفای( )0/90از پایایي

یو
سازم
انی

مناسبي برخوردار است.
در این پژوهش جهت تحلیل دادهها در حوزه آمار توصیفي از میانگین ،جدول ،انحراف

بر

معیار و  ...استفاده شده است .جهت تحلیل سواال

خالقی

گروهي ،ضریب همبستگي گشتاوری پیرسون ،رگرسیون گام به گام ،استفاده شده است به

ت

من ور انجام تحلیل های فو الذکر ،از نرمافزار  SPSSاستفاده شده است.

مدیرا
ن
….

اصلي پژوهش از آزمونهای تيتک

نتایج بدست آمده از آمار جمعیت شناختي پاسخ دهندگان نشان ميدهد که  275نفر
( )71%/6از پاسخ دهندگان زن و  106نفر ( )%28/4از پاسخ دهندگان مرد هستند 23 .نفر
( )%5/7دیپلم 69 ،نفر ( )%20/6فو دیپلم 248 ،نفر( )%64/1لیسانو و  41نفر( )%9/6فو
لیسانو و باالتر هستند .کارکنان دارای سابقه خدمت کمتر از  10سال ،بین  11تا  20سال،
 21تا  30سال  %29/7 ،%17/5و  %53از حجم نمونه آماری را به خود اختصاص دادهاند .افراد
دارای سن 20تا  30سال 31 ،تا  40سال 41،تا 51، 50تا  60سال و  46تا50سال ،%35/8/،%9/9
 %10/7 ،%43/6از حجم نمونه آماری را به خود اختصاص دادهاند .همچنین تعداد پنج
نفر( ،)%3/2سن خود را مشخص ننمودهاند.
قبل از پاسخ گوی ي به سؤاال پژوهش ،نرمهال بهودن توزیهع متغیرهها مهورد بررسهي قهرار
گرفته است .نتایج آزمون کولموگروف -اسمیرنوف با مقدار  1/32و سطح معنهاداری 0/995

بررسی تأثیر رهبری تحولآفرین بر بیتفاوتی سازمانی با نقش ...

یافتههای پژوهش
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برای متغیر سرمایه انساني ،با مقدار  0/842با سطح معناداری  0/623برای متغیهر خالقیهت و بها بررس
مقدار  0/102و سطح معناداری 1/01برای متغیر نوآوری ،نشان داد توزیع متغیرههای پهژوهش ی

از توزیع نرمالي برخوردار بوده است از اینرو با فرض قرار داشتن متغیرها در مقیهاس فاصهله-
ای ميتوان از آزمونهای پارامتریک استفاده نمود.

تأثیر

عوام
ل

بهمن ور پاسخ گویي به سؤال اصلي پژوهش مبني بر بررسهي رابطهه بهین سهرمایه انسهاني و

فرد

خالقیت و نوآوری ،از آزمون همبستگي پیرسون استفاده شد نتایج نشان داد سرمایه انساني بها

یو

ضریب مسیر  0/21بر خالقیت و با ضریب مسیر  0/38بر نوآوری کارکنان تأ یرگذار است.

سازم

جدول .1ضریب همبستگي پیرسون سرمایه انساني با خالقیت و نوآوری
متغیهرها
سرمایه انساني

خالقیت
**

0/21

نوآوری

انی
بر
خالقی

*

0/38
**

معناداری آلفهای سطح  0/01ت
*معناداری آلفای سطح 0/05مدیرا
ن
….
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بهمن ور پاسخگویي به سؤاال یک ،دو و سه پژوهش از تي تهکگروههي اسهتفاده شهده
است .نتایج نشان داد ،مقدار تي بدست آمده برای سرمایه انساني( )24/61از مقدار تي بحراني
در سههطح  )2/576(0/01بههزر

تههر اسههت .از ایههن رو مههي تههوان گفههت سههرمایه انسههاني بهها

میانگین( )3/79و سطح معناداری( )0/001بهشکل معناداری باالتر از حد متوسط است.
جدول .2آزمون تي تک نمونه ای سرمایه انساني و مؤلفههای آن با ارزش آزمون 3
متغیر

t

درجه آزادی

میانگین

تفاو میانگین ها

سطح معناداری

دانش

20/13

381

3/81

0/81

0/001

مهار

20/21

381

3/70

0/70

0/001

تخصص

26/58

381

3/84

0/84

0/001

سرمایه انساني

24/61

381

3/79

0/79

0/001

بررسي سؤال دوم پژوهش و بهعبارتي بررسي وضعیت خالقیت و مؤلفههای آن نشان داد،
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مقدار تي بدست آمده برای خالقیت( )17/29از مقدار تي بحراني در سطح )2/576(0/01
بررس
ی
تأثیر
عوام
ل
فرد
یو
سازم
انی
بر

بزر

تر است .از اینرو ميتوان گفت خالقیت با میانگین( )2/31و سطح معناداری()0/001

بهشکل معناداری باالتر از حد متوسط است.
جدول .3آزمون تي تک نمونه ای خالفیت و مؤلفههای آن با ارزش آزمون 2
متغیر

t

درجه آزادی

میانگین

تفاو میانگین ها

سطح معناداری

سیالیت

21/03

381

2/31

0/31

0/001

انعطاف پذیری

15/92

381

2/31

0/31

0/001

ابتکار

10/81

381

2/22

0/22

0/001

بسط با جزئیا

13/83

381

2/34

0/34

0/001

خالقیت

17/29

381

2/31

0/31

0/001

خالقی
ت
مدیرا
ن
….

بررسي سؤال سوم پژوهش و بهعبهارتي بررسهي وضهعیت نهوآوری نشهان داد ،مقهدار تهي
بدست آمده برای نوآوری ( )45/57از مقدار تي بحراني در سهطح  )2/576(،0/01بهزر تهر

معناداری باالتر از حد متوسط بوده است.
جدول .4آزمون تي تک نمونه ای نوآوری با ارزش آزمون 3
متغیر

t

درجه آزادی

میانگین

تفاو میانگین ها

سطح معناداری

نوآوری

45/75

381

4/17

1/17

0/001

به من ور پاسخ به سؤاال

چهارم تا ششم پژوهش از آزمون همبستگي پیرسون استفاده

شده است .هم چنان که در جدول نشان داده شده است ،سرمایه انساني و خالقیت ،با ضریب
همبستگي پیرسون( )0/21و معناداری سطح آلفای  0/01با یکدیگر رابطه مثبت و معناداری
دارند.
همانطورکه درجدول آمده است ،دانش بهعنوان یکي از مؤلفههای سرمایه انساني ،با
مقدار ضریب همبستگي  ،r=0/23بیشترین ارتباط را با خالقیت دارد.

خالقیت

سیالیت

تخصص

انعطاف پذیری

مهار

تأثیر

ابتکار

دانش

ی

بسط با جزئیا

سرمایه انساني
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بررس

جدول .5ضریب همبستگي پیرسون سرمایه انساني و خالقیت
متغیهرها

بررسی تأثیر رهبری تحولآفرین بر بیتفاوتی سازمانی با نقش ...

است .از اینرو ميتوان گفت نوآوری با میانگین( )4/17و سطح معنهاداری( )0/001بههشهکل

**0/21

*0/11

**0/18

**0/21

**0/19

فرد

**

**

**

**

**

یو

0/23

**

0/16

**

0/22

**

0/25

**

عوام
ل

0/17

**

0/16

0/18

0/14

0/18

0/18

**0/15

**0/18

*0/12

**0/14

**0/17
** معناداری آلفهای سطح 0/01
*معناداری آلفای سطح0/05

سازم
انی
بر
خالقی
ت
مدیرا
ن
….
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بررسي سؤال پنجم پژوهش و بهعبارتي بررسي ارتباط سرمایه انساني و نوآوری نشان داد.
این دو متغیر با ضریب همبستگي پیرسون( )0/38و معناداری سطح آلفای  0/01با یکدیگر
رابطه مثبت و معناداری دارند.
همانطورکه در جدول آمده است ،مهار

بهعنوان یکي از مؤلفههای سرمایه انساني ،با

مقدار ضریب همبستگي  ،r=0/40بیشترین ارتباط را با نوآوری دارد.
جدول .6ضریب همبستگي پیرسون سرمایه انساني و نوآوری
متغیهرها

نوآوری

سرمایه انساني

**

دانش

**

مهار
تخصص

0/38
0/27

**

0/40

**

0/36
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بررس
ی
تأثیر
عوام
ل
فرد
یو
سازم
انی
بر
خالقی
ت
مدیرا
ن
….

** معناداری آلفهای سطح 0/01
*معناداری آلفای سطح0/05

بررسي ضریب همبستگي رابطه خالقیت و نوآوری نشان داد ،این دو متغیر با
ضریب( )0/63با یکدیگر ارتباط مثبت و معناداری باهم دارند.
جدول .7ضریب همبستگي پیرسون خالقیت و نوآوری
متغیهرها

نوآوری

خالقیت

**0/63

سیالیت

**0/40

انعطافپذیری

**0/59

ابتکار

**0/64

بسط با جزئیا

**0/60
** معناداری آلفهای سطح 0/01
*

معناداری آلفای سطح0/05

پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه سرمایه انساني و خالقیت و نوآوری کارکنان
مدارس دولتي انجام شده است .ضرور
پژوهشها و مطالعا

توجه به سرمایه انساني ،خالقیت و نوآوری در

متعددی از جمله عمادزاده( ،)1386قنادان( ،)1386لیم و همکاران

( ،)2010سلیم و آشور( )2007نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
یافتههای پژوهش حاضر نشان داد ،سرمایههای انساني کارکنان مدارس دولتي و تمامي
مؤلفههای آن باالتر از حد متوسط بوده است اما این مسئله به معني عدم نیاز توجه به سرمایه
انساني نیست .دانش ،مهار

و تخصص که از آنها به سرمایههای انساني یاد ميشود

مفاهیمي پویا و سیال هستند و بهطور مداوم نیاز به بهروزرساني و توسعه دارند .همانطور که
تایلز و همکاران( )2007تأکید نمودهاند ،سرمایه انساني دانش ،خالقیت ،تجارب و
مهار های حرفهای و شغلي کارکنان و افراد یک سازمان را شامل ميشود .ناکامورا()1981

بررسی تأثیر رهبری تحولآفرین بر بیتفاوتی سازمانی با نقش ...

بحث و نتيجهگيری
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نیز تصریح نموده است سرمایه انساني به ارزش افزودهای که توسط کارکنان در فرایند تبدیل بررس
دانش و تجربه به کاال و خدما که برای سازمان در آمدی ایجاد ميکند ،اشاره دارد .این ی

تعاریف ،اشاره به وابستگي باالی سرمایه انساني به حرفه و کار افراد داشته و امروزه فضاهای

تأثیر

عوام

کاری به سرعت در حال تغییر و تکامل هستند و مشاغل و تخصصهای مدارس نیز از این

ل

قاعده مستثني نیستند کما اینکه بیشتر از سایر سازمانها ،تخصصگرایي ،روزآمدی و ارتقای

فرد

دانش ،مهار

و تخصص را مطالبه ميکنند .از طرفي ،کارکنان مدارس از جمله مدیران،

یو

معاونان ،معلمان و کادر اجرایي خود سازنده سرمایه انساني کشور هستند و این امر اهمیت سازم
انی
ارتقای مداوم سرمایه انساني کارکنان را بهطور فزایندهای افزایش ميدهد.
بر

متغیر دیگر مورد بررسي پژوهش حاضر ،خالقیت بوده که این متغیر و تمامي مؤلفههای

خالقی

آن نیز باالتر از حد متوسط بوده است .خالقیت بهکارگیری توانایيهای ذهني در خلق

ت

ایدههای جدید است از اینرو ،خالقیت با ایستایي و عدم پویایي امکانپذیر نیست و افکار

مدیرا

خالقانه باید فرهنگ فکری مدارس شود و کارکنان مدارس نهتنها به رفتارهای خالقانه ن
….
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تشویق شوند بلکه در مسیر پرورش ایدههای خود مورد تشویق قرار گیرند .خالقیت دارای
ابعادی است که مجموعه این ابعاد خالقیت کارکنان را بیشتر ميکند.
نوآوری نیز در پژوهش حاضر باالتر از حد متوسط ارزیابي شده است اما نوآوری نیز
مانند خالقیت یک نیاز مداوم است ،خالقیت توان تولید ایدههای جدید و نوآوری تبدیل آن
ایده جدید به محصول ،کاال یا خدمتي جدید است .از اینرو خالقیت و نوآوری بههم وابسته
بوده و ا ربخشي خالقیت در نوآوری شکوفا ميشود .از طرفي امکان ایجاد نوآوری به
درجا

نوآوری غالباً راهي طوالني در پیش است و تا اندیشهای نوبه صور

بررس
ی

محصولي یا خدمتي

جدید در آید به زماني نسبتا طوالني نیاز دارد و بدین من ور تالش و کوششهای فراوان
صور
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باالتری ،دشوار و دیررستر است .الواني نیز عنوان نموده است از خالقیت تا

ميگیرد .گاهي ایده و اندیشهای نو از ذهن فرد ميتراود و در سالهای بعد آن

اندیشه نو به وسیله فرد دیگری به صور

نوآوری در محصول یا خدمت متجلي ميشود .از

این رو توجه به نوآوری ،به عنوان نتیجه خالقیت ،ضروری است و اساساً ا ربخشي خالقیت
در ایجاد نوآوری متجلي ميشود .بندرپور به نقل از کونتز و آلبرشت( )1387عنوان نموده

تأثیر

است که نوآوری بهکارگیری ایدههای نوین ناشي از خالقیت بوده و کونتز معتقد است،

عوام

نوآوری ميتواند محصولي جدید ،خدمتي جدید یا راهي جدید برای انجام کاری باشد .در

ل

حالي که خالقیت توانایي و قدر ایجاد فکرو یا ایده جدید و نو است .آلبرشت خالقیت و

فرد

مطر کرده است که خالقیت ،یک فعالیت

یو
سازم
انی

نوآوری و وجه تمایز آنهارا به این صور

ذهني و عقالني برای به وجود آوردن ایده جدید و بدیع استد حال اینکه نوآوری ،تبدیل
خالقیت(ایده نو) به عمل یا نتیجه(سود) است .از اینرو توجه به تفاو دو مفهوم خالقیت و

بر

نوآوری و ایجاد ارتباط علمي-فني برای حرکت به سوی سازماني خال و نوآور با

خالقی

کارکناني با قابلیت خالقیت و نوآوری ضروری است.

ت
مدیرا
ن
….

خالقیت متکي بر توان تولید ایده افراد است اما نوآوری ،عالوه بر این ،نیاز به ساختارها،
حمایتها ،پیشتیبانيها و تشویقهای سازماني دارد.
نتایج پژوهش حاضر حاکي از ارتباط سرمایه انساني و خالقیت کارکنان و قابلیت
پیشبیني دانش از خالقیت بوده است .همانطور که پیشتر نیز عنوان شد ،مبنای خالقیت
دانش ،مهار

و تخصص فرد خواهد بود که از آنها به سرمایه انساني یاد ميشود .اساساً

افکاری باروری بیشتری دارند که در مرز دانش موضوعي و تخصصي خود قرار دارند و این
امکان پذیر نخواهد بود جز با ارتقای سرمایه انساني و بهعبارتي توسعه منابع انساني سازمان در
ابعاد دانشي ،مهارتي و تخصص .دانش سنگبنای خالقیت است و ذهن خالي از معلوما
نميتوان ایدههای نو بیافریند و این امر اهمیت سرمایههای انساني را در ارتقای خالقیت تبیین
ميکند.

بررسی تأثیر رهبری تحولآفرین بر بیتفاوتی سازمانی با نقش ...

مسئله مهم دیگری که در نوآوری مطر است ،سازماني بودن این مقوله نیز است.
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سرمایه انساني در پژوهش حاضر با نوآوری ارتباط داشته است و مهار نیز قابلیت بررس
پیشبیني نوآوری را نشان داده است که این امر خود نشاندهنده زمینهای بودن سرمایه انساني ی

برای رفتارهای نوآورانه است .سرمایه انساني از دو جهت یکي فهم و توجه به خالقیت و

تأثیر

عوام

نوآوری و دیگری ارتقای تکنولوژیهای سازمان و تعریف و پشتیباني از رفتارهای نوآورانه،

ل

از خالقیت را در سازمان افزایش ميدهد

فرد

امکان ظهور و به نتیجه رسیدن نوآوریهای منبع

از این رو هر تالشي که در زمینه توسعه سرمایههای انساني سازمان قرار گیرد خود

یو

سرمایهگذاری برای حرکت بهسوی سازماني خال و نوآور خواهد بود.

سازم

در پژوهش حاضر خالقیت و نوآوری با یکدیگر رابطه داشتهاند .نوآوری از مسیر انی
بر

خالقیت ميگذرد و جز این ،نوآوری اصوالً امکانپذیر نخواهد بود .نوآوری برآمده و
پدیدارشده از ایدههای جدید و تبدیل کردن ایده به جنبههای کاربردی است.

نهایتاً اینکه نتایج نشان داد ،سرمایههای انساني کارکنان مقطع متوسطه  2به شکل

خالقی
ت
مدیرا

معناداری بیشتر از مقطع متوسطه  1است ،همچنین خالقیت کارکنان با مدرک فو لیسانو ن
….
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به شکل معناداری بیشتر از فو دیپلم و دیپلم بوده است که این امر ،نشان از رابطه مدرک
تحصیلي با خالقیت افراد دارد.
ضمن تبیین روابط بین متغیرهای پژوهش ،سرمایه انساني ،خالقیت و نوآوری بر عملکرد
سازمان نیز تأ یرگذار است که بهعنوان یک رهیافت کلي که در پژوهشهای مختلف مانند
سلیم و آشور( )2007و روسن( )2001تصریح شده بر اینگونه ارتباطا

و تأ یرا

صحه

گذاشته شده است.
راه اندازی هر یک از راهبردهای توسعه سرمایه انساني ،خود محل بح
الزاما

فراواني است و

فرهنگي ،اجرایي و علمي متعددی را ميطلبد .ابعاد مهم سرمایه انساني ،دانش

کارکنان است ،در مدارس ضرروی است دانش کارکنان نسبت به وظایف تخصصي و
ویژگيهای خاص سازمان آموزشي تقویت شود ،بعد دیگر در سرمایه انساني ،مهار

224
بررس
ی

کارکنان است .بهمن ور ارتقای مهار های شغلي و تخصصي کارکنان مدارس ،کارگاهها و
یادگیری حین کار ميتواند مورد استفاده قرار گیرد.
تخصص ،آخرین بعد مورد بررسي در سرمایه انساني بوده که تناسب مدارک تحصیلي با

تأثیر

جایگاه شغلي افراد ،انتخاب و انتصاب افراد شایسته و متخصص در سمتهای مختلف

عوام

مدارس اولین گام در تحقق تخصصي شدن مدارس است .سرمایه انساني ترکیبي از دانش،

ل

مهار و تخصص است و پرداختن تکبعدی به دانش ،منتهي به ساختاری یکپارچه نخواهد

فرد

شد از اینرو ،توجه به تمامي این ابعاد بهطور همزمان و مداوم توسعه سرمایههای انساني را در

یو
سازم
انی

بر خواهد داشت .خالقیت قبل از هر اقدامي ،نیازمند پشتیباني مدیران مدارس و ایجاد
فرصتهای بروز رفتارهای خالقانه است که این مهم توصیه ميشود و جهت توسعه خالقیت

بر

و نوآوری در مدارس ،فرهنگ مبتني بر خالقیت ،سیالیت ذهني ،انطاف پذیری ذهني مورد

خالقی

مي بایست مورد توجه قرار گیرید و از اینرو سازمان و نمایندگان آن باید ضمن پشتیباني از

ت
مدیرا
ن
….

رفتارهای نوآورانه ،امکانا و تسهیال

فکری ،تکنولوژیک ،مالي و فرهنگي را در مدارس

ایجاد نمایند .لذا با مد ن ر قرار دادن رابطه سرمایه انساني با خالقیت ،ميتوان دو رویکرد

رفتارهای خالقانه را افزایش ميدهد و دیگری ،ارتقای سرمایه انساني به معني توسعه دانش و
مهار

و تخصص در امر خالقیت و خلق ایدههای نو در فرایندهای اداری ،آموزشي و

سازماني .بهعبار

دیگر آموزش مفاهیم و موضوعا

تخصصي و ارتقای سرمایه انساني

صرفاً در خصوص خالقیت ،مفاهیم ،راهکارهای ارتقای آن ،الزاما فردی و سازماني و سایر
ضرور های خلق و ایدههای جدید.
لذا بر اساس نتایج پژوهش و با توجه به قابلیت پیشبیني خالقیت توسط دانش ،نقش
دانش در تولید ایدههای جدید بیش از پیش مشخص و تصریح شده است از اینرو ارتقای
دانش تخصصي و موضوعي کارکنان قویاً توصیه ميشود.
با توجه به حدود پژوهش حاضر و محدودیتهایي که این پژوهش با آن مواجه بوده
است ،توصیه ميشود سایر ابعاد و مدلها در پژوهشهای دیگری خصوصاً پژوهش های

بررسی تأثیر رهبری تحولآفرین بر بیتفاوتی سازمانی با نقش ...

اتخاذ نمود یکي توسعه سرمایههای انساني به شیوههای متعارف که این خود ضریب
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کیفي و آمیخته مورد بررسي قرار گیرد.

بررس

سپاسگزاری :این پژوهش برگرفته از پایان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد

ی

تهران مرکزی است ،نویسندگان مقاله بر خود الزم مي دانند از تمامي کساني که در تهیه این
پژوهش ما را یاری رسانده اند ،تشکر و قدرداني نمایند.

تأثیر
عوام
ل
فرد

منابع

یو
سازم

ابیلي ،خدایارد مزاری ،ابراهیمد خباره ،کبرید ملکي ،معصومه( .)1394تببین نقش سرمایه های انساني انی
کارکنان مراکز آموزش عالي در گهرایش بهه نهوآوری سهازماني آنهان(مورد :دانشهگاه بیرجنهد) .بر
فصلنامه علمي -پژوهشي رهیافتي نو در مدیریت آموزشي.84-63 :)1(6،

آزاده ،حسین( .)1378مدیریت آموزشگاهي ،نهوآوری و خالقیهت .چکیهده مقهاال همهایش تبیهین
جایگاه مدیریت آموزشگاهي  .وزار آموزش و پرورش.

خالقی
ت
مدیرا
ن
….
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بردبار ،علیرضا .)1391( .بررسي عوامل مؤ ر بر بهرهوری نیروی انساني با استفاده از تکنیکهای
تصمیمگیری چند معیاره (مطالعه موردی :کارکنان بیمارستان شهید صدوقي یزد) ،مجله
مدیریت برتر ،دوره سوم ،شماره  ،2صص .90-65
بندرپور ،داریوش .)1387( .خالقیت و نوآوری در تصمیم گیری ،فصلنامه کنترلر ،پاییز و زمستان 87
 شماره .114 -97 ، 22جهانیان ،رمضاند حدادی ،طاهره( .)1394بررسي رابطه بین سرمایه فکری با نوآوری و خالقیت منابع
انساني در سازمان .ابتکار و خالقیت در علوم انساني.92-65 :)1(5 ،
چراغچشم ،عباس( .)1386بررسي تأ یر شیوههای تدریو مبتني بر تکنیکهای خالقیت در آموزش
و یادگیری دانشآموزان .دوفصلنامه تربیت اسالمي.36-7 :)5(3 ،
حسنعلي زاده ،صابرد سعاد  ،مهدی .)1390( .آشنایي با مفاهیم سرمایه انساني .پایگاه مقاال علمي
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تأثیر
عوام

مدیریت.

رضایي ،خیرالنسا ( .)1378نقش مدیران در خالقیت و نوآوری در آموزش گاهها .چکیده مقاال
همایش تبیین جایگاه مدیریت آموزشکاهي .وزار آموزش و پرورش.
صادقي مال امیری ،منصور .)1388( .ارائه مدلي برای سنجش خالقیت در سازمان .دانشور رفتار،
مدیریت و پیشرفت ،دانشگاه شاهد .سال شانزدهم ،شماره .33-17 ،38

ل

عماد زاده ،مصطفي ( .)1386اقتصاد آموزش و پرورش .اصفهان :انتشارا جهاد دانشگاهي.

فرد

قنادان ،محمود ( .)1386کلیا علم اقتصاد .تهران :انتشارا دانشگاه تهران.

یو
سازم
انی
بر
خالقی
ت
مدیرا
ن
….

مرتضوی ،مهدی و منیریان ،فرزانه .)1394( .بررسي تأ یر مدیریت دانش بر خالقیت سازماني .مجله
مدیریت توسعه و تحول .دوره  ،7شماره .38-27 ،20
موسوی،سیده مریم .) 1390(.بررسي رابطه شخصیت با خالقیت در بین دانش آموزان سال سوم
متوسطه ،پایان نامه کارشناسي ارشد،دانشگاه آزاد واحد ساری.
نادری ،ابوالقاسم ( .)1390طراحي مدلي برای سنجش سرمایة انساني در سازمانها .دانشگاه تهران.

... بررسی تأثیر رهبری تحولآفرین بر بیتفاوتی سازمانی با نقش
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