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 چکیده 

آباد نسبت به مدیریت  مدیران مدارس شهرستان خرمهدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین نقش دانش و نگرش 

های توصیفی و همبستگی بوده که به  تحقیق حاضر از نوع پژوهش. ها در مدارس است تغییر در خالقیت آن

جامعۀ آماری پژوهش شامل تمامی مدیران . یابی معادالت ساختاری انجام شده است روش پیمایشی و مدل

نفر از  484گیری تصادفی ساده،  بود و با استفاده از روش نمونه( 252) آباد آموزشی مدارس شهرستان خرم

های استاندارد خالقیت سازمانی با  نامه ها، از پرسش آوری داده منظور جمع به. عنوان نمونه انتخاب شدند ها به آن

و جهت ( α=88/0)ساختۀ دانش و نگرش مدیریت تغییر با پایایی  نامۀ محقق و دو پرسش( α=23/0)پایایی 

همچنین . یابی معادالت ساختاری استفاده شده است و مدل SPSSافزارهای  ها، از نرم تجزیه و تحلیل داده

های  یافته. ها از روایی محتوایی و روایی سازه استفاده شده است نامه منظور سنجش روایی این پرسش به

کدام به ترتیب با ضریب مسیر  دانش مدیریت تغییر و نگرش نسبت به آن هردهد که  پژوهش نشان می

(28/0=γ)  و(35/0=γ) کنندۀ مناسبی جهت  بینی در خالقیت سازمانی مدیران نقش معناداری دارند و پیش

مدیران آموزشی از نگرش مطلوبی در زمینۀ مدیریت تغییر . مدیران هستندخالقیت نداشتن   داشتن یا  

همچنین مشخص . س و محیط آموزشی، دانش کافی نداشتندربرخوردارند؛ ولی در زمینۀ مدیریت تغییر در مدا

از خالقیت ( شناختی روان)های شخصیتی  ها در هر سه زمینۀ خالقیت شناختی، انگیزشی و ویژگی شد که آن

 .سازمانی مطلوبی برخوردارند
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 مقدمه

ای در مراحل رشد و تغییر خود، با عوامل محدودکنندۀ رشد و  ها مانند هر سیستم زنده سازمان

که در الگوی رشد موجودات زنده، بروز تغییرات سریع  همچنان. اند کنندۀ آن مواجه عوامل تسریع

، در شود تدریج افول مشاهده می شود و پس از آن سیر کند و به در ابتدا و تا زمان بلوغ دیده می

ها، کارکنان را با مسئلۀ بهبود  تغییرات شدید سازمان. فرماست ها نیز چنین الگویی حکم سازمان

های جدید  های خود جهت سازگاری با ماهیت جدید مشاغل و همچنین کشف روش توانایی

بینی، خالف اطاعت از مدیران  تغییرات عمیق در شیوۀ تفکر و جهان. کند رو می ها روبه انجام آن

های پیش روی تغییر بنیادی ناشی از محدودیت  چالش. هاست دوختن به دهان آن رشد و چشما

در یادگیری است که در بستر پنج فرمان اقدامات یادگیری شایستگی شخصی، الگوهای ذهنی، 

کند  های یادگیری را ایجاد می انداز مشترک، یادگیری تیمی و تفکر سیستمی، توانایی چشم

ها و  های امروزی، تغییرات اساسی در دانش، مهارت ایی و تغییرات سازمانپوی(. رقص تغییر)

ها  های انجام کار مدیران و کارکنان را برای حضور در چرخۀ رقابت و ادامۀ حیات سازمان روش

مدیران برای انجام وظایف خود نیازمند سه مهارت ادراکی، انسانی و اجرایی . کند طلب می

 .هستند

ها را تا حد زیادی وابسته به نیروهای انسانی  موفقیت و اثربخشی سازمان( 4228)4آمابایل    

در محیط متغیر و ناپایدار امروز، الزم است که تمامی . داند متخصص، کارآمد و خالق می

گیرند  عنوان سالحی رقابتی به کار  شان را به منظور حفظ و بقای خود، نیروی انسانی ها به سازمان

بدیهی است که در چنین محیطی با . ق بتوانند همراه با این تغییرات گام بردارندتا بدین طری

های جدید، قادر به انطباق خود با این تغییرات  شتاب تغییرات، افراد باید برای مقابله با چالش

طلبد تا بتوانند خود را با تغییرات جدید منطبق  باشند که این امر کارکنان خالق و نوآور می

اند، برای ایجاد  ها به وسیلۀ رقبایشان محاصره شده ر بازار جهانی امروز که تمامی سازماند. کنند

عنوان سالح رقابتی به کار بگیرند  ها نیروی کارشان را به برتری رقابتی الزم است که شرکت

های  کارگیری ایده که کارکنان یک سازمان خالق و نوآور باشند؛ با ارائه و به زمانی(. 3008 3وان،)

توانند سازمان خود را  های سازمان، می نو و سودمند در مورد محصوالت، عملکرد، خدمات و رویه

                                                           
1. Amabile 
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 4دافی،)از تهدیدهای رقبا دور نگه دارند و همپا یا حتی جلوتر از همتایان خود حرکت کنند 

آوری برای آنکه بتوان در دنیای متغیر کنونی به حیات ادامه داد، باید به خالقیت و نو(. 4228

های بدیع و  ها، پاسخ روی آورد و ضمن شناخت تغییرات و تحوالت محیط برای رویارویی با آن

ها شکل دلخواه  ها تأثیر نهاد و به آن تازه تدارک دید و همراه تأثیرپذیری از این تحوالت بر آن

ثیرگذارند ها تأ متغیرهای ساختاری، انسانی و فرهنگی بر ایجاد و تشویق خالقیت در سازمان. داد

ها و نظرات  کارگیری ایده تنها به پیشرفت و توسعه در به پذیر نه ساختار انعطاف(. 4280زاکی، )

انجامد، بلکه میزان نوآوری در این ساختارها خیلی بیشتر از ساختارهای سخت و  جدید می

 .ناپذیر است انعطاف

یطی بر خالقیت دیده های زیادی تأثیرگذاری عوامل فردی، انگیزشی و مح در پژوهش    

تر عوامل  های دو دهۀ اخیر بیانگر نقش برجسته های پژوهش یافته(. 4288محققی، )شود  می

معتقدند که وقتی ( 3000) 3پیککویلسون و م(. 4283میرکمالی، )محیطی در خالقیت است 

به وجود آوردن . شوند فرهنگ تیمی در بین کارمندان وجود داشته باشد، مدیران موفق می

 .های جدید است ترین عامل در تضمین بقای سازمان و ارائۀ اندیشه محیط خالق و نوآور مهم

ها، تغییرات سریع  ها، وجود رقابت شدید بین سازمان عوامل محیطی تأثیرگذار بر سازمان

های انجام کارهای  ها و روش ها، شتاب تغییرات در همۀ اجزای سازمان نیازهای مخاطبان سازمان

های مدیران و  جمله عواملی هستند که خالقیت و مدیریت تغییر را به یکی از توانمندی ها از آن

های موفق و کارآمد در عصر حاضر،  اند؛ چراکه سازمان کارکنان عصر حاضر تبدیل کرده

بر هماهنگی با تحوالت جامعۀ کنونی، بتوانند مسیر تغییرات آینده  هایی هستند که عالوه سازمان

ای بهتر هدایت  ها را در جهت ایجاد تحوالت مطلوب برای ساختن آینده کرده و آنبینی  را پیش

توان خود تغییر را هدایت کرد و از آسیب شوک  گیری خالقانه از تغییر می تنها با بهره. کنند

خالقیت به قدرت ایجاد . تر دست یافت ای بهتر و انسانی آینده در امان ماند و به آینده

سازمان از طریق  ،درواقع. ساختن آن افکار نو اشاره دارد نوآوری به کاربردیهای نو و  اندیشه

ها  نوآوری به شناسایی و تعریف مشکالت موجود پرداخته و از دانش جدید فعاالنه برای حل آن

ها را  براساس این تعاریف، خالقیت الزمۀ نوآوری است و بستر رشد و پیدایش آن. برد بهره می

                                                           
1. Duffy 

2. Wilson & McPake 
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های رقبا و  های خالق و نوآور نسبت به تغییرات نیازهای مشتریان، مهارت زمانسا. کند فراهم می

موقع واکنش نشان داده و در شکل و نحوۀ  روحیۀ افراد جوامع، شرایط تجاری و مقررات دولتی به

های خالق و نوآور  سازمان. شوند تولیدات و خدمات خود تجدیدنظر کرده و متحول می

هستند که در خلق، اکتساب و انتقال دانش و تعدیل و جایگزینی  ای های یادگیرنده سازمان

ترین فرصت برای ایجاد تغییر و  رفتارشان با دانش و بینش جدید مهارت دارند و یادگیری مهم

ای  ؛ به گونه(4220زاده و همکاران،  فتحی)ها با تغییرات محیطی است  شدن آن تحول و همگام

منظور  به. های ژرف جهانی آماده سازند تابان و دگرگونیکه خود را جهت مدیریت تغییرات ش

ترین اهداف هر سازمان است، مدیریت تغییر و  دستیابی به کارایی و اثربخشی باال که مهم

 . شود خالقیت از عوامل موردنیاز و ضروری تلقی می

محیط، صرف های نوین باشد، ترغیب افراد به کنکاش در  ایجاد محیطی که پذیرای اندیشه    

وقت برای تشویق و ترغیب خالقیت و آموزش افراد برای کسب دانش موردنیاز خود، از عوامل 

اند که بسیاری از  برخی از مطالعات تأیید کرده(. 4228، 4استرنبرگ)بهبود خالقیت هستند

ها، و  تنها نوآور و خالق نیستند، بلکه حتی در هماهنگی با تحوالت، پیشرفت ها نه سازمان

مؤیدنیا، )شوند های ناکارآمد سنتی اداره می غییرات عصر حاضر نیز ناتوان مانده و اغلب با شیوهت

ترین فرایندهای شناختی انسان و توانایی خلق افکار و آفرینش  خالقیت یکی از مهم(. 4285

شود که بتوان از  تغییر موفق باعث می(. 3040، 3استرنبرگ و لوبار) چیزهای بدیع و مفید است

. های کارکنان و از کارکردن اثربخش و کارآمد در محیط جدید اطمینان یافت انطباق توانمندی

ها در انطباق با  تفاهم شوند یا دربرابر تغییر مقاومت کنند، توانمندی آن اگر کارکنان دچار سوء

د، کنند؛ برعکس اگر مزایای تغییر را درک کنن یابد و موانع بسیاری ایجاد می تغییر کاهش می

در (. 3042، 2مؤسسۀ مدیریت پروژه)ها در تغییر وجود دارد  احتمال بیشتری برای مشارکت آن

های متغیر حیاتی است که مدیریت، شرایط ضروری را برای خالقیت فراهم کند تا در  موقعیت

عوامل مدیریت تغییر و خالقیت ارتباط نزدیکی با . های جدید تسهیل شود زمان کافی، تولید ایده

 (.3042، 4مالملین و ویرتا)ای دارند  ول فراگیر صنعت رسانهتح

                                                           
1. Sternberg 

2. Sternberg & Lobar 
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عبارت است از حساسیت به مسائل، کمبودها، مشکالت و خطاهای موجود در دانش،  :خالقیت

ها و  هایی دربارۀ این کمبودها، ارزشیابی و آزمایش این حدس زدن، تشکیل فرضیه حدس

(. 4283 4تورنس،)گیری  و در نهایت نتیجه ها ها و احتماالً اصالح و آزمودن مجدد آن فرضیه

های ذهنی برای ایجاد چیزی نو یا نادر  کارگیری توانایی خالقیت را به( 4222) 3کوهن و امبروز

خالقیت را روشی جدید در انجام ( 3004)2ژو. اند که ارزش و فایدۀ خاصی ایجاد کند دانسته

بودن است که سبب افزایش  مفید و عملیداند که دارای دو ویژگی نوبودن و بالقوه  کارها می

انتظار  کنند خالقیت در هر فعالیتی قابل برخی منابع بیان می. شود بازدۀ فردی یا سازمانی می

. شود محدود نمی( 3002 4پوپ،) و افراد( 4220رضائیان،)ها است و به هیچ نوع خاصی از فعالیت

تواند به وسیلۀ هر  ست که خالقیت مینیز اذعان داشته ا( 3008)5در این زمینه، کاستیلیونه

محققان خالقیت را از سه بعد مورد بررسی قرار . کسی و در هر جای سازمان اتفاق بیفتد

 : دهند می

شناختی از قبیل  در این دیدگاه، خالقیت مربوط به عوامل روان: شناختی دیدگاه روان (4

نفس و  نقش عواملی نظیر اعتمادبه. هوش، استعدادهای فردی و صفات شخصیتی است

 . شود سبک تفکر در این دیدگاه بررسی می

امل  داند و نقش عو شناختی و اجتماعی می خالقیت را امری جامعه: دیدگاه اجتماعی (3

گیری خالقیت  یابی در شکل محیطی در ایجاد، پرورش و تداوم خالقیت، رقابت و موفقیت

 . توجه است قابل

ها، اهمیت خالقیت  از این دیدگاه خالقیت، سازمان و تأثیر متقابل آن: دیدگاه سیستمی (2

انی های سازم های بروز و پرورش خالقیت از راه همکاری در توسعه و بهبود فرایندها، زمینه

 (.4284سعادت و صادقی، )شود  مطالعه می

های مربوط به حوزۀ  افزایی سه عامل مهارت خالقیت فردی را مستلزم هم( 4222)2آمابایل    

ازآنجاکه خالقیت ترکیبی از (. 3008کاستیلیونه،  به نقل از)داند  فعالیت، خالقیت، و انگیزه می

                                                           
1. Torrance 
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های ارزشمند است؛ زمینۀ شکوفایی خالقیت  لح تعامالت منابع فردی و محیطی برای تولید راه

 عباسی و عابدی، ،عباسی)سازمانی متناسب با خالقیت فردی نیازمند فرهنگ محیطی و 

، ساختار مناسب، تشکیالت متناسب با اهداف، سبک مدیریت تفویض اختیار، ایجاد (4282

و جو سازمانی فرهنگ . است( 4282هدایتی، )پذیری و حذف مقررات و ضوابط خشک  انعطاف

مشوق کارهای گروهی موجب تقویت خالقیت است و کنترل بیش از اندازه تأثیر منفی بر آن 

گیری در ابعاد شخصی یا سازمانی، به  ها هنگام تصمیم حل کیفیت راه(. 3005 4لین، سی ام)دارد 

 (. 4282 ارباب شیروانی و نصرآزادانی)میزان خالقیت افراد بستگی دارد 

گیری از چارچوب نظری گیلفورد، خالقیت را مرکب از چهار عامل اصلی  با بهره( 4283)تورنس 

 :داند می

 شماری ایده در قالب تصویر با فرض پاسخ و عقیده در مورد  توانایی تولید تعداد بی: سیالی

 . آن

 های عادی و رایج متفاوت است هایی که از ایده توانایی تولید ایده: ابتکار. 

 های  حل ها در قالب تصویر و ارائۀ راه توانایی تولید انواع گوناگون و متنوع ایده: پذیری انعطاف

 .نو

 های تصویری کردن جزئیات یا تکمیل ایده توانایی اضافه: بسط . 

کارگیری و جذب  به: اند از شوند که عبارت عوامل مؤثر بر خالقیت به چهار دسته تقسیم می    

های نوآورانه، آزادی  مناسب تحقیقاتی و مالی برای کوشش نیروهای خالق در سازمان، امکانات

های خالق  کارگیری نتایج حاصل از فعالیت های خالق، به ها و تالش عمل کافی در انجام فعالیت

ها و در کنار هم قراردادن  تبادل فرهنگی میان سازمان. و دادن پاداش مناسب به افراد خالق

سهولت  نوآور و ایجاد محیطی که در آن اطالعات و نظرات بهکار و سنتی با افراد  افراد محافظه

ها موانعی  در سازمان(. 3،4284آلن)دهد  ها را به سوی خالقیت سوق می مبادله شوند، سازمان

هایی از جمله  هاست که مؤلفه نیز بر سر راه خالقیت وجود دارد که موانع شناختی یکی از آن

برای مثال افراد در حل مسائل . شود ابهامات را شامل می ناپذیری، رویگردانی از عادت، انعطاف

این روش در موارد مشابه تکرار . برند که بدانند با موفقیت همراه است معموالً روشی را به کار می

                                                           
1. McLean 
2. Allen 
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رو  کند تا کارهایش را طبق دستورالعمل معینی انجام دهد؛ ازاین شود و فرد به آن عادت می می

یکی دیگر از موانع خالقیت . یابد های جدید کاهش می ها و طرح حل هبودن و یافتن را امکان خالق

هایی از جمله تطبیق افراد با دیگران، ترس از عدم استقبال  موانع اجتماعی است که مؤلفه

 (.4284حسینی، )های پیشین است  اجتماعی و سنت

ها  ها و سازمان ای جامع برای انتقال افراد، گروه یک رویکرد ساختاریافته، چرخه :مدیریت تغییر

ها کمک  مدیریت تغییر به سازمان. از وضع موجود به وضع آینده با منافع تجاری موردنظر است

های موفق  سازمان. تراز و تلفیق کند کند تا مردم، فرایندها، ساختارها، فرهنگ و راهبرد را هم می

طور  کنند و به بینی می یابند؛ بلکه از طریق راهبردهای پویا و هدفمند پیش ی تکامل نمیتصادف

مؤسسۀ )گذارند تا روندها، الگوها و وقایع را تغییر دهند  دهند و تأثیر می اثربخش پاسخ می

 (. 3042مدیریت پروژه، 

د که ممکن است محرک کنن هایی را مبادله می های باز از طریق مرز خود با محیط پیام نظام    

 اختاری،سفنی، منابع متعدد تغییر را محیطی، ( 4284) 4وایگ کاست و روزن. تغییر باشند

( 4222) 3هارت(. 4288نقل در حاجی عموعصار، )اند  ها دانسته روانی، مدیریتی، اهداف و ارزش

ر، تغییر اصول مدیریت اثربخش تغییر را ارتباطات، پشتیبانی مدیریت، رهبری، اهداف تغیی

توانند هر سه مؤلفۀ خالقیت یعنی  مدیران می. های تغییر دانسته است اجباری و مشارکتی و تیم

نحوی  مدیران خالق به. تأثیر قرار دهند های تفکر خالق و انگیزش را تحت تخصص، مهارت

. کنند که کارکنان مشکل خود را شناسایی و برطرف کنند وظایف خود را تفویض اختیار می

کند و به  های تفکر خالق و انگیزش کارکنان را ترغیب و ادغام می ر خالق تخصص، مهارتمدی

های موجود و ترکیب  حل بسط تعاریف، به تأخیر انداختن قضاوت، گسترش راه. گیرد کار می

ترس از . های مدیران خالق در حل خالقانۀ مشکالت است های غیرمرتبط از دیگر ویژگی خصلت

نفس، تمایل به همرنگی با جماعت و فقدان تمرکز ذهن از  داشتن اعتمادبهشکست و انتقاد، ن

مدیران باید بدانند که سازمان . ترین موانع حل خالقانۀ مشکالت از سوی مدیران است اصولی

ها باید در  آن. ها مجموعۀ زندۀ انسانی است که در تعامل با ابزار و تجهیزات و مواد هستند آن

محیط و بهبود توانایی یادگیری خود و دیگر عناصر سازمانی  جهت انطباق و رشد در

                                                           
1. Kast & Rosenzweig 

2. Hart 
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توانند یادگیری و نوآوری را ترویج  در این صورت مدیران می. گر باشند کننده و انتخاب تحریک

پرورش افراد خالق و نوآور نیازمند توجه به مواردی از قبیل تحمل مخاطره، کاهش . دهند

های غیرعملی، تحمل تضاد، تمرکز به  ابهام، تحمل راهکنترل بیرونی، کاهش تقسیم کار، قبول 

پور افروزی و درویش متولی،  نبی)جو است  جانبه و ایجاد نظام مشارکت نتایج، ارتباطات همه

معتقد است که خالقیت و تغییر به هم مرتبط هستند؛ چراکه یک ( 3040) 4هاردینگ(. 4223

در زمینۀ . تصور است القیت بوده، قابلبخش خ جنبۀ مشترک بشریت که محرک تغییر و الهام

ها در ادامه آورده  هایی صورت گرفته است که برخی از آن خالقیت و مدیریت تغییر، پژوهش

 :شود می

ای  های رسانه های کلیدی را در سازمان مدیریت خالق و محرک( 3042)مالملین و ویرتا     

ند مدیریت تغییر، مدیریت ارتباطات و های جدید مان ها و شایستگی اند که مهارت بررسی کرده

 . مدیریت پروژه در این رابطه بسیار ضروری هستند

های مدیران مدارس راهنمایی را در مدیریت  تجارب و دیدگاه( 3042) 3عثمان و عبدالرحمان    

های  ها و سبک گیری ها در تصمیم هایشان با تأکید بر چگونگی نوآوری آن تغییر سازمان

در تحقیق خود، شرایط الزم جهت ایجاد ( 3008) 2هاجوکی ویکز. اند رسی کردهرهبریشان بر

های  های متغیر و نوآوری، تعیین عناصر و بخش زمینه تغییر، خالقیت و نوآوری را تدارک پیش

کردن جداول زمانی اعمال تغییرات، تغییرندادن  مؤثر در اعمال تغییر و نوآوری، مشخص

داشتن روحیۀ خطرپذیری، ( 3008) 4کینلی سی برنامۀ مربوطه و امهای جداول زمانی و  اولویت

های جدیدی که ممکن است با  نترسیدن از اشتباه و به استقبال نوآوری رفتن، پذیرش شیوه

 . اند فرایندهای جاری سازمان در تضاد باشند، بیان کرده

اطالعات دانش با های نوین  سازی سیستم نشان داد که پیاده( 4223)پژوهش امامویردی     

تأکید بر سیستم فناوری اطالعات در مدارس، از عوامل مهم ایجادکنندۀ خالقیت و انعطاف و 

بیانگر وجود رابطۀ منفی ساختار ( 4223)مطالعۀ مرحمتی . های نو در کارکنان است پرورش ایده

ن مدیریت رابطۀ بی( 4224)نیر و همکاران . گانۀ خالقیت سازمانی است سازمانی و ابعاد شش

                                                           
1. Harding 
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در ( 4220)اصفهانی . اند که بیانگر رابطۀ مثبت و معنادار است دانش و خالقیت را بررسی کرده

ریزی بلندمدت،  پژوهش خود به این نتیجه رسید که بین کارکنان خالق و غیرخالق در برنامه

نظمی در  مدیریت محدود زمان، پافشاری و پیگیری در اجرای برنامه، میزان اختالل و بی

های پژوهشی هاشمی و همکاران  یافته. ها تفاوت معنادار به نفع گروه خالق وجود دارد برنامه

گرا  گرا و آرمان های تفکر تحلیل نشان داد که مدیران مدارس مورد بررسی بیشتر سبک( 4220)

های تفکر مدیران مدارس و نوآوری، رابطۀ معنادار وجود دارد که  دهند و بین سبک را ترجیح می

 . بینی را از نوآوری دارند گرا بیشترین پیش بک تفکر عملس

های آموزشی  هایی که اهمیت و نقش زیادی در زندگی انسان دارند، سازمان از جمله سازمان    

در . تواند از تغییر اجتناب کند ها نمی وپرورش نیز مانند سایر سازمان سازمان آموزش. هستند

ویژه  مانند رایانه و اینترنت، زندگی را در ابعاد مختلف بههای نوآورانه  دهۀ گذشته، فناوری

با این . شود ای که از فناوری در نقش معلم نیز استفاده می اند؛ به گونه تر کرده آموزش آسان

. آید ها می های جدید برای مدارس و مدیران آن و نقش 4های مقاوم پذیری تغییرات مسئولیت

عثمان و )باید به معلمان و مدیران آموزش داده شود های جدید موردنیاز است که  مهارت

هاست تا بتوانند از عهدۀ تعلیم و  نیاز به افراد خالق و نوآور در این سازمان(. 3042عبدالرحمان، 

های  موفقیت سازمان. ها برآیند تربیت نیروهای انسانی متعهد و متخصص سایر ادارات و سازمان

کشف و اختراع است که با توجه به نیازهای موجود، برای امروزی متکی بر خالقیت، نوآوری، 

شوند که انجام  ادامۀ حیات خود به تغییر در رفتار افراد و همچنین تغییرات کارآمد تشویق می

دو (. 3002 3مارتینز و بالنچ،)یابد  این تغییرات با پیدایش افکار نو و مفید به سرعت افزایش می

وپرورش کشور زیاد به کار گرفته  از تحقیقات در آموزشسیاست جذب افراد خالق و حمایت 

وپرورش است؛  ترین مسائل آموزش حاضر، خالقیت از مهم درحال(. 4282پیرخائفی، )نشده است 

به همین دلیل باید مدیران و معلمان مبتکر، خالق و توانمند برای مدارس برگزید و با اتخاذ 

. آموزان را فراهم آورد هور استعدادها و خالقیت دانشهای مناسب، زمینۀ بروز و ظ تدابیر و شیوه

های تازه و خالق را  وپرورش باید راه مدیران و معاونان آموزشی در دنیای کنونی آموزش

. سرعت در حال تغییر باشند ها در دنیای به وجو کنند تا بتوانند پاسخگوی نیازها و خواسته جست
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اندرکاران آموزشی  است و این چالشی جدی برای دستدر بسیاری موارد تغییر با مقاومت همراه 

با توجه به تغییرات بسیار زیاد و (. 44223؛ بل،3002آمابایل و همکاران، )شود  محسوب می

ها در هزارۀ سوم، باید از توانایی رقابت و ماندگاری همیشگی برخوردار باشند  سریع در تکنولوژی

 2؛ هیت و اتال،3003 3دریو،)پذیر است  انه امکانکه با توانایی توسعه و ایجاد خدمات نوآور

نگرش و (. 3002 4برگلمن،)خالقیت عامل مهمی در توانایی رقابت و توسعۀ ملی است (. 3004

اعتقاد مدیران آموزشی به خالقیت در خود و سازمان، محیط آموزشی را به کانون تغییر و 

عنوان عنصر مهمی از  معتقدند مدیران به( 4222) 5آمابایل و گریسکویئز. کند نوآوری تبدیل می

مدیران و معاونان آموزشی با تغییر . ای در محیط کار تأثیر بسزایی بر خالقیت دارند عوامل زمینه

( 3008) 2لیث و دی. شوند رو می در سطوح مختلف، برنامۀ درسی، سطوح انجمن و منابع روبه

ه تغییرات را به طور اثربخش  مدیریت معتقدند که مدیران آموزشی باید توجه داشته باشند ک

زندگی در جامعۀ کنونی هر لحظه در حال . پذیر، فعال و قدرتمند رفتار کنند کنند، باید انعطاف

های کنونی برای رویارویی  ترین مهارت تغییر و نوشدن است و مدیریت تغییر و خالقیت از مهم

شی با توجه به پیشینۀ مورد بررسی، از ازآنجاکه مدیران آموز. شوند با این تغییرات محسوب می

وپرورش نیز  اهمیت بسزایی در توسعۀ دو مهارت خالقیت و مدیریت تغییر برخوردارند و آموزش

های روزمره مستعد تغییر و خالقیت کارکنان است، در پژوهش حاضر به  مانند بیشتر سازمان

اد در زمینۀ مدیریت تغییر و آب بررسی میزان دانش و نگرش مدیران آموزشی مدارس دولتی خرم

 .ها پرداخته خواهد شد ها در خالقیت سازمانی آن ارتباط و نقش این مؤلفه
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 :اند از عبارت فرضیات پژوهش

آباد از دانش و نگرش کافی در زمینۀ  مدیران آموزشی مدارس دولتی شهرستان خرم (4

 .مدیریت تغییر برخوردار هستند

از خالقیت سازمانی مطلوبی برخوردار  آباد مدیران آموزشی مدارس دولتی شهرستان خرم (3

 .هستند

آباد به مدیریت تغییر بر  دانش و نگرش مدیران آموزشی مدارس دولتی شهرستان خرم (2

 .داری دارد ها در مدارس تأثیر معنی خالقیت آن
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جامعۀ آماری . پیمایشی است -ی توصیفیها پژوهشپژوهش حاضر از نوع کمی و به شیوۀ 

 252به تعداد  4224آباد در سال  پژوهش را مدیران آموزشی کلیه مقاطع شهرستان خرم

عنوان اعضای نمونه  نفر به 484گیری کوکران،  با استفاده از فرمول نمونه. تشکیل داده است

برای . ظر انتخاب شدندای، نمونۀ موردن گیری طبقه انتخاب شده و سپس به وسیلۀ روش نمونه

نامه برای سنجش دانش مدیریت تغییر، نگرش نسبت  گردآوری اطالعات موردنیاز از سه پرسش

برای سنجش دانش و نگرش نسبت به . به مدیریت تغییر و خالقیت سازمانی استفاده شده است

و ( 4282)ای بر مبنای پژوهش جعفری و حنیفی  ساخته نامۀ محقق مدیریت تغییر، از پرسش

مؤلفۀ خصوصیات  5سؤال و  48نامه دارای  این پرسش. ادبیات مدیریت تغییر استفاده شده است

ها و راهبردهای تغییر، محیط تغییر و فناوری و محتوای تغییر  رهبر، فرهنگ تغییر، سیاست

یی، بر روایی محتوا  ها و حجم نمونه، عالوه جهت بررسی روایی ابزار با توجه به تعداد مؤلفه. است

پس از حذف خطاهای . افزار لیزرل بهره برده شد از تحلیل عاملی تأییدی و استفاده از نرم

توان گفت،  های برازندگی، تحلیل عاملی را مورد تأیید قرار داد؛ لذا می کواریانس، بررسی شاخص

 (.4جدول)است  ابزار پژوهش از روایی سازه نیز برخوردار بوده 

 
 ۀ دانش و نگرش مدیریت تغییرنام های برازش تحلیل عاملی تأییدی پرسش شاخص (:5)جدول 

 آمده دست بهمیزان   رشیپذ قابلدامنه   شاخص برازندگی

 20/3  2کمتر از   دو به درجه آزادی نسبت خی
RMSEA   054/0  08/0کمتر از 

SRMR   025/0  08/0کمتر از 
NFI   28/0  4نزدیک به 
IFI   28/0  4نزدیک به 
RFI   22/0  4نزدیک به 
GFI   24/0  4نزدیک به 

AGFI   20/0  4نزدیک به 

 

همچنین جهت محاسبۀ پایایی این ابزار از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که در نهایت    

 .به دست آمد/. 88ضریب 
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( 4222)استاندارد صدیقی و میرکمالی نامۀ  برای سنجش خالقیت سازمانی نیز از پرسش    

 22شناختی و  نامه شامل سه مؤلفۀ شناختی، انگیزشی و روان این پرسش. استفاده شده است

بر تحلیل محتوا، از تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از  جهت بررسی روایی ابزار عالوه. گویه است

های برازندگی،  پس از حذف خطاهای کواریانس، بررسی شاخص. لیزرل بهره برده شدافزار  نرم

 .عاملی را مورد تأیید قرار داد تحلیل

 
 رضایت شغلی هنام های برازش تحلیل عاملی تأییدی پرسش شاخص: (2)جدول 

 آمده دست بهمیزان   رشیپذ قابلدامنه   شاخص برازندگی

 22/4  2کمتر از   دو به درجه آزادی خینسبت 
RMSEA   022/0  08/0کمتر از 
SRMR   025/0  08/0کمتر از 

NFI   28/0  4نزدیک به 
IFI   22/0  4نزدیک به 
RFI   22/0  4نزدیک به 
GFI   25/0  4نزدیک به 

AGFI   20/0  4نزدیک به 

 

نامه  که نشانگر قابلیت اعتماد باالی پرسش  به دست آمده( α=235/0)نامه  ضریب پایایی پرسش

 .است

 

 ها یافته

شده در پژوهش بیان و مورد  ترتیب فرضیات مطرح های حاصل از پژوهش به در این بخش، یافته

 های توصیفی که شامل یافتهقبل از پرداختن به فرضیات اصلی پژوهش، . اند بررسی قرار گرفته

 .میانگین و انحراف معیار متغیرها بوده، در جدول پایین ذکر شده است
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 های عدالت سازمانی و رضایت شغلی توصیف آماری مؤلفه: (9) جدول

 ها شاخص

 های نگرش به مدیریت تغییر مؤلفه

 

 
 انحراف معیار  میانگین

 /.24  52/2  خصوصیات رهبر

 /.88  33/2  فرهنگ تغییر

 /.25  54/2  های تغییر سیاست

 /.22  82/2  محیط تغییر

 /.80  44/4  محتوای تغییر

 -  -  های دانش مدیریت تغییر مؤلفه

 /.22  04/2  خصوصیات رهبر

 /.83  38/2  فرهنگ تغییر

 /.88  85/2  های تغییر سیاست

 /.88  24/2  محیط تغییر

 /.54  48/3  تغییرمحتوای 

 -  -  های خالقیت کارکنان مؤلفه

 /.25  04/4  شناختی

 /.88  82/2  انگیزشی

 /.25  85/2  شناختی روان

 

آباد از دانش و نگرش کافی در  مدیران آموزشی مدارس دولتی شهرستان خرم: فرضیۀ اول

 .زمینۀ مدیریت تغییر برخوردار هستند

آباد  منظور بررسی وضعیت دانش و نگرش کلی مدیران آموزشی مدارس دولتی شهرستان خرم به

 .ای استفاده شده است نمونه  تست تک در زمینۀ مدیریت تغییر، از آزمون تی
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 ای نمونه تک tآموزشی برحسب آزمون  تعیین وضعیت دانش و نگرش مدیران: (9)جدول 

 (9.1=نقطه برش ) 

 ها شاخص

 متغیر

 

 
  میانگین

انحراف 

 استاندارد

 

 
  tمقدار 

درجه 

 آزادی
 

سطح 

 داری معنی

نگرش مدیران 

نسبت به مدیریت 

 تغییر

 24/2  55/./0  22/3  482  008/0 

دانش مدیران در 

زمینۀ مدیریت 

 تغییر

 35/2  58./  88/5-  482  000./ 

 

آمده از آزمون تی تک گروهی فرضیۀ باال نشان  دست شود، نتایج به طور که مشاهده می همان  

مدیران آموزشی از نگرش مطلوبی در زمینۀ مدیریت تغییر /. 04داری  معنیداد که در سطح 

همچنین آزمون باال نشان داد که این مدیران آموزشی در زمینۀ مدیریت تغییر در . برخوردارند

مدارس و محیط آموزشی، دانش کافی ندارند؛ به عبارت دیگر، با وجود اینکه مدیران آموزشی 

تواند نقش مؤثری در امور  معتقد هستند که مدیریت تغییر میآباد  مدارس شهرستان خرم

گفتنی است که . آموزشی داشته باشد؛ این مدیران دانش کافی در زمینۀ مدیریت تغییر ندارند

و  22/3ترتیب  مقدار آزمون تی برای نگرش و دانش مدیران آموزشی نسبت به مدیریت تغییر به

 .است 88/5

آباد از خالقیت سازمانی مطلوبی برخوردار  مدارس شهرستان خرممدیران آموزشی  :فرضیۀ دوم

 .هستند

آباد، از آزمون تی  برای بررسی وضعیت خالقیت سازمانی مدیران و مدارس شهرستان خرم

 .نتایج حاصل از این آزمون در جدول پایین گزارش شده است. ای استفاده شده است نمونه تک
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 ای نمونه تک tتعیین وضعیت خالقیت سازمانی مدیران آموزشی برحسب آزمون : (9)جدول 

 (9.1=نقطه برش ) 

 ها شاخص

 متغیر

 

 
  میانگین

انحراف 

 استاندارد

 

 
  tمقدار 

درجه 

 آزادی
 

سطح 

 داری معنی

 000/0  482  82/40  /.25  04/4  شناختی

 /.000  482  20/2  /.88  82/2  انگیزشی

 /.000  482  48/5  /.25  85/2  شخصیتی

 /.000  482  80/8  /.58  84/2  خالقیت سازمانی

 

های خالقیت سازمانی مدیران آموزشی مدارس شهرستان رومشگان  آزمون وضعیت مؤلفه    

های  ها از خالقیت سازمانی مطلوبی در زمینۀ مؤلفه آن/ 0004داری  نشان داد که در سطح معنی

بیشترین خالقیت سازمانی مدیران آموزشی در بین . شناختی، انگیزشی و شخصیتی برخوردارند

به عبارت دیگر، . است  04/4سازمانی مربوط به خالقیت شناختی با میانگین های خالقیت  مؤلفه

پذیری ذهنی، ابتکار و بسط ذهنی از خالقیت  مدیران موردنظر در زمینۀ سیالیت ذهنی، انعطاف

گفتنی است میانگین دو مؤلفۀ دیگر خالقیت سازمانی یعنی . کافی و مطلوبی برخوردار هستند

بنابراین با توجه به جدول حاصل از . است  85/2و  82/2ترتیب  ی بهخالقیت انگیزشی و شخصیت

آباد از خالقیت سازمانی  طور کلی، مدیران آموزشی شهرستان خرم توان گفت که به آزمون باال می

 . مطلوبی برخوردار هستند

آباد نسبت به مدیریت تغییر نقش  دانش و نگرش مدیران آموزشی شهرستان خرم :فرضیۀ سوم

 .ها دارد مؤثری در خالقیت آن

پیس از حیذف   . شید   جهت بررسی این فرضییه، از روش الگوییابی معیادالت سیاختاری اسیتفاده     

ا هی  دادند که مدل از برازش خوبی با داده  های برازندگی نشان خطاهای کواریانس، بررسی شاخص

 (. 8جدول . )برخوردار است

 
 

 

 



 22 ►5931شمارة دوم، پاییز و زمستاندوره چهارم،                 دو فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت مدرسه                                       

 های برازش مدل عدالت سازمانی و رضایت شغلی شاخص: (7)جدول 

 آمده دست بهمیزان   رشیپذ قابلدامنه   شاخص برازندگی

 82/4  5کمتر از   دو به درجه آزادی نسبت خی
RMSEA   002/0  08/0کمتر از 
SRMR   035/0  08/0کمتر از 

NFI   25/0  4نزدیک به 
IFI   22/0  4نزدیک به 
RFI   24/0  4نزدیک به 
GFI   24/0  4نزدیک به 

AGFI   23/0  4نزدیک به 

 
 

 
 دانش و نگرش مدیریت تغییر و خالقیت سازمانی  ضرایب مسیر(: 5)نمودار

   



 ...تبیین نقش دانش و نگرش مدیریت تغییر مدیران ◄40

با توجه به جدول و نمودار باال مشخص شد که دانش مدیران در زمینۀ مدیریت تغییر با     

در خالقیت /. 35و نگرش مدیران نسبت به مدیریت تغییر با ضریب مسیر /. 28ضریبت مسیر 

با توجه به ضرایب مسیر مندرج در جدول باال . سازمانی مدیران آموزشی نقش معنادار دارد

تواند به  طورکلی، دانش و نگرش مدیران در زمینۀ مدیریت تغییر سازمانی می توان گفت که به می

 .ها در سازمان خود کمک کند خالقیت آن

 

 گیری بحث و نتیجه

آباد در  هدف پژوهش حاضر، تبیین نقش دانش و نگرش مدیران آموزشی شهرستان خرم

سی وضعیت موجود دانش و رآزمون فرضیۀ اول و دوم پژوهش در زمینۀ بر. خالقیت آنان است

ها نشان داد که نگرش مدیران  نگرش مدیران نسبت به مدیریت تغییر و میزان خالقیت آن

ها در زمینۀ اصول و  نسبت به مدیریت تغییر در سازمان خود در حد مطلوب؛ ولی دانش آن

ه گفتنی است نتایج نشان داد ک. های مدیریت تغییر سازمانی در حد نامطلوبی است مؤلفه

توان گفت که از خالقیت  وپرورش در حد نسبتاً مطلوبی است و می ها در آموزش خالقیت آن

زاده  ، فتحی(4283)های میرکمالی  این یافته با نتایج پژوهش. سازمانی مناسبی برخوردار هستند

در تحلیل این . همسو است( 3040)، استرنبرگ و لوبارت (3008)، وان (4220)و همکاران 

آباد با اصول مدیریت تغییر،  توان بیان کرد که ناآشنایی مدیران آموزشی شهرستان خرم یافته می

ها جهت  های کارآموزی در زمینۀ مدیریت تغییر، برگزارنشدن سمینار و همایش نبود دوره

توان از دالیل  آشنایی مدیران با این مفهوم و در نهایت اعتقاد به ثبات و سکوت سازمانی را می

. آباد در زمینۀ مدیریت تغییر برشمرد بودن دانش مدیران آموزشی شهرستان خرم اصلی پایین

توان گفت که خالقیت سازمانی  همچنین در تحلیل فرضیۀ دوم مربوط به خالقیت سازمانی می

تواند به دلیل عوامل مهمی نظیر تغییرات  آباد می مطلوب مدیران آموزشی شهرستان خرم

نسبت به تغییرات موجود در محیط سازمان باشد؛ به عبارت  محیطی و همچنین نگرش مدیران

های بزرگ  ثباتی است و سازمان دیگر، با توجه به اینکه در دنیای امروزه که دنیای تغییر و بی

های خالق و  حل منظور بقا دائماً ملزم به تغییر خود و مطابقت با تغییرات محیطی و ارائۀ راه به

شان به  که مدیران آموزشی این شهرستان نیز در امور آموزشیرسد  به نظر می. جدید هستند
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کردن این تغییرات سازمانی از خالقیت سازمانی  واسطۀ همین نگرش خود به تغییر و مدیریت

 . باالیی برخوردار هستند

یافتۀ آخرین فرضیۀ پژوهش که هدف اصلی پژوهش نیز  بود، نشان داد که دانش و نگرش 

توانند نقش  عنوان دو عامل تأثیرگذار و مؤثر می ه مدیریت تغییر بهمدیران آموزشی نسبت ب

ها ایفا کنند، البته از بین این دو عامل،  توجهی در افزایش یا کاهش خالقیت سازمانی آن قابل

های  این یافته با نتایج پژوهش. نقش دانش مدیریت تغییر مدیران در خالقیت بیشتر  است

، (3040)، هاردینگ (3008)، هاجوکی ویکز (3000)پیک  مک، ویلسون و (4283)میرکمالی 

در تحلیل . ، همسو و در یک راستا است(3042)، مالملین و ویرتا (3042)عثمان و عبدالرحمان 

های خالقیت سازمانی، آگاهی افراد  توان گفت با توجه به اینکه یکی از اصول و پایه این یافته می

رسد دانش کارمندان  و شرایط سازمانی  است، به نظر میو شخصی خالق نسبت به امور محیطی 

تواند  آمده در سازمان می کردن تغییرات پیش در زمینۀ مدیریت تغییر و آشنایی با نحوۀ مدیریت

به عبارت دیگر، کارمندان و . عنوان عامل مهمی در زمینۀ خالقیت کارکنان محسوب شود به

برخوردارند و نگرش مثبتی در زمینۀ تغییر افرادی که از دانش مدیریت تغییر سازمانی 

آمده و مدیریت این تغییر دارند، در قیاس با سایر کارمندان و افرادی که فاقد این دانش و  پیش

توانند در شرایط حساس و بحرانی، تصمیمات خالقانه  تر بوده و بهتر می نگرش هستند، خالق

 .اتخاذ کنند
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 منابع

. ارتباط بین مدیریت زمان با خالقیت کارکنان ادارات تربیت بدنی(. 4220. )اصفهانی، نوشین

 .88-88 ،8.  های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش پژوهش

رابطۀ سیستم فناوری اطالعات با (. 4223. )امامویردی، سجاد؛ قهرمانی، جعفر؛ و امامویردی، مریم

-448 :(4)2. اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتیفناوری . خالقیت کارکنان آموزشی در مدارس

424. 

فصلنامه . تقای آنهای ار ها و شیوه توجهی به خالقیت در دانشگاه عوامل کم(. 4282. )پیرخائفی، علیرضا
 .8 ،خالقیت و نوآوری

. فصلنامه دانش انتظامی. مدیریت تغییر و تحول در سازمان ناجا(. 4288. )عموعصار، محمدتقی حاجی

2(4): 2-52. 

 .سمت: تهران. مبانی سازمان و مدیریت(. 4280. )رضائیان، علی

های اجتماعی در نوآوری  بررسی نقش عوامل شخصیتی، سازمانی و مهارت(. 4280. )زکی، محمدعلی

 .452-445 :32. مجله رهیافت. مدیران آموزشی

سازی برای خالقیت  طراحی و تبیین مدلی جهت زمینه(. 4284. )سعادت، اسفندیار؛ و صادقی، منصور

 .42-25 :44. مجله دانشور رفتار. در مؤسسات پژوهشی کشور

های فکری برای جهان در حال  مهارت: حل خالق مسئله(. 4282. )المزدین، ادوارد؛ و المزدین، مونیکا 
 .ارکان دانش: اصفهان. ترجمۀ بهروز ارباب شیروانی و بهروز نصر آزادانی. تحول

رض در نحوۀ اتخاذ راهبردهای مدیریت تعا(. 4282. )اله؛ عباسی، رضا؛ و عابدی، یوسف عباسی، روح

های  رسانی و کتابخانه تحقیقات اطالع. بررسی نقش خالقیت: های عمومی میان کتابداران کتابخانه
 .44-32 :(3) 42، عمومی

بررسی رابطۀ ساختار سازمانی با خالقیت سزمانی از دیدگاه مدیران در (. 4223. )مرحمتی، سعادت

 .483-485 :48. زشکی هرمزگانمجله پ. های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بیمارستان

 .38-32 :428، نشریه تدبیر. مدیریت و رهبری تحول(. 4285. )مؤیدنیا، فریبا

 .یسطرون: تهران .رهبری و مدیریت آموزشی (.4283. )میرکمالی، سیدمحمد

رابطۀ بین مدیریت دانش و خالقیت در میان کتابداران (. 4224)نیر، نجمه؛ و جوکار، عبدالرسول

 .323-334:(3)2. مدیریت اطالعات سالمت. های دانشگاهی شهر شیراز کتابخانه

بررسی استراتژی برای بهبود نیروی انسانی (. 4223. )پورافروزی، مهدی؛ و درویش متولی، مرجان نبی

 .58-48 :(23)40، فصلنامه مدیریت .ها با استفاده از خالقیت و نوآوری سازمان
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