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 چکیده
هاي شخصیتی با خالقیت و عملکردسازمانی منابع این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین ویژگی

استان تهران انجام شده است. روش پژوهش از نظر هدف  5دیران آموزش و پرورش منطقه انسانی م
کلیه جامعه آماري پژوهش مورد نظر همبستگی بود. -ها توصیفیکاربردي و از نظر روش گرداوري داده

-و روش نمونه جدول مورگان است که با استفاده از تهران 5مدارس آموزش و پرورش منطقه  رانیمد
ها از پرسشنامه گردآوري داده يبراعنوان حجم نمونه انتخاب شد. نفر به 188تصادفی ساده گیري 

ها از روایی محتوا و سازه منظور تعیین روایی پرسشنامهدر تحقیق حاضر به. گردیده استاستفاده 
اده شد که منظور سنجش پایایی از ضریب آلفاي کرونباخ و پایایی ترکیبی استفطور بهاستفاده شد؛ همین

هاي گرداوري شده حاصل از توزیع پرسشنامه گیري بود. دادهها بیانگر پایا و روا بودن ابزار اندازهیافته
 Smartو  Spssدر دو بخش توصیفی و استنباطی (معادالت ساختاري) با استفاده از نرم افزارهاي 

Pls با خالقیت و عملکرد منابع  يپذیرفبین انعطا ها نشان دادمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته
با خالقیت و عملکرد  يبین سازگار. وجود دارد يداریمعن رابطه 5در آموزش و پرورش منطقه  یانسان
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 مقدمه
مدیریت در زندگی بشري جایگاهی ویژه دارد. اصوالً بشر به مدد مدیریت به دنبال 

گاه و نگرش انسان نوع ن، استفاده مطلوب از امکانات و منابع عالم هستی بوده وهست
کند؛ نوع نگاه مدیریت غربی روش و نوع مدیریت او را مشخص می، به عالم هستی

وري است؛ اما از آنجا که در این نوع نگاه مدیریتی انسان و نهایتاً منجر به افزایش بهره
لذا از این بابت ، شخصیت انسان به عنوان محور اصلی مورد توجه قرار نگرفته

، (بهروزي ي مدیریت جهان امروز وارد شده استن ناپذیري بر پیکرههاي جبراخسارت
1393.( 

هاي فعالیت اجتماعی محسوس و حیاتی نیاز به مدیریت و رهبري در همه زمینه
ها و عوامل هاي سازمانترین سرمایهترین و همچنین با ارزشاست. مدیران کمیاب

و حیاتی در رشد و شکوفایی آن کننده جامعه هستند که نقش بنیادي اصلی و تعیین
، هاي درونیگیري از تواناییتوانایی آنرا دارند که با بهره، مدیران شایسته و آگاه دارند.

هاي سازمان را با بکارگیري کمترین منابع هدف، هاي شغلیدانش کارشناسی و تجربه
مدیران براي  اي برتر تحقق بخشند و اثربخشی و کارایی سازمان را باال ببرند.به گونه

هوش  اینکه از عهده انجام وظایف محوله برآیند به صفات شخصیتی خاص نیاز دارند.
شود. در حقیقت در یک مقوله صفتی است که اغلب از آنها نامبرده می، و خالقیت مدیر

تعریف ، کندهایی که براي سازمان فراهم میشخصیت مدیر جدا از موقعیت، سازمانی
هاي . ویژگیاستهاي افراد از نظر رفتار بندي ویژگیي طبقهشخصیت برا شود.نمی

و واحدي متشکل  استسازمانی افته ثابت و پایدار در افراد شخصیتی به عنوان مجموعه
سازد یک فرد را از فرد یا افراد دیگر متمایز می، هماز خصوصیات نسبتاً که بر روي

ابطه با ساختار آن به دست نیامده اي پیچیده است که تاکنون توافق در رشخصیت سازه
 ).1390، است (حسینی
به افعال و ، جهت تحقق اهداف مورد نظر بایستیممنابع انسانی مدیریت 

خط و مشی واحد و هماهنگ دهد و عملکردهاي سازمانی را از  -سازمانی يعملکردها
را عبارتی ساختار مدیریت عملکرد سازمانی ه پراکندگی ساختاري خارج نماید. ب

توان آن را عصر می یقتاًحقکنیم که ما اکنون در عصري زندگی می. ریزي نمایدطرح
 ها دارداین روزها دانش بیشترین ارزش را در سازمان ).1388، عابدي( دانش نامید



 751 ... و خالقیت با شخصیتی هايویژگی بین رابطه بررسی 

به عنوان یک نیاز استراتژیک ، مدیریت دانش، ). درآستانه هزاره سوم2010، 1برونر(
کننده مدیریت دانش تضمین، هادهاي خدماتی مطرح استها و نسازمانمؤسسات، براي 
هاي گیري آنها از سرمایهها و جوامع و میزان بهرههاي بلند مدت براي سازمانبرتري
 ).1391، فصیحفکري و اطالعاتی است (، انسانی

یکی از مسائل مهم در فراگرد مدیریت این است که بسیاري از مدیران در  عملکرد:
به  هاضعفولی در کمک به علت یابی ، هستند مؤثرکارکنان  يهاضعفنشان دادن 

همان میزان اثربخش نیستند. به عبارت دیگر بسیاري از مدیران در شناسایی مسئله قوي 
بودن در  مؤثراند. مدیران براي ولی در تشخیص علت یا تحلیل آن ضعیف، هستند

نها نیاز دارند. در ادامه به شرح به تعیین علل پیدایش آ، ارزیابی و حل مسائل بهره وري
نظران علوم رفتار سازمانی و مدیریت بر عملکرد از نظر صاحب مؤثرهر یک از عوامل 

 ).1393، شود (رضائیان و همکارانمنابع انسانی پرداخته می
ها نیستند. از توانایی يامجموعهباید به خاطر داشت که افراد توان یا آمادگی کاري: 

) دانش کاري 1وت و ضعفی دارد. اجزاي کلیدي توان عبارت است از: هر فرد نقاط ق
را به طور موفقیت  ايیژهومربوط به شغل (کارآموزي رسمی و غیررسمی که اتمام کار 

کاري مرتبط با شغل (تجربه کاري قبلی که به انجام دادن  ) تجربه2.) کندیمآمیز تسهیل 
مربوط به کار (استعداد یا خدمات  اد) استعد3موفقیت آمیز کار جدید کمک کند.) 

 آورد.).که انجام دادن موفقیت آمیز کار را فراهم می ايیژهو
هاي الزم را دانش و مهارت، مدیر در ارزیابی عملکرد کارکنان باید بپرسد که آیا کارمند

الزم باشد راه » توان«فقدان اگر کسی دچار مشکل ، براي اتمام موفقیت آمیز کار دارد
هاي رسمی آموزشی یا به دوره، نوع سرپرستی و نظارت، ا باید در کارآموزي ویژهحل ر

 ).2012، 2کارگماري در مسئولیت یا وظیفه خاص جستجو کرد (والک
منظور حمایت یا کمکی است که کارکنان براي انجام دادن موفقیت  حمایت سازمانی:

تجهیزات و ، د از: بودجه کافیآمیز کار به آن نیاز دارند. بعضی از عوامل کمکی عبارتن
حمایت الزم از سایر واحدهاي ، تسهیالتی که براي انجام دادن کار مناسب است

وجود ذخیره کافی منابع ، در دسترس قرار دادن محصول با کیفیت و سرانجام، سازمانی
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مدیر باید مشکل را دقیقاً پذیرد، ینمانسانی. اگر از طرف سازمان حمایت کافی صورت 
تجهیزات یا ، منابع انسانی، ی و روشن کند و اگر مشکل مربوط به کمبود مالیبررس

تواند منابع الزم را به طور معقولی با ارزیابی تسهیالت است مدیر باید ببیند آیا می
مجبور است در اهداف خود تجدید  تواندینماگر ، هزینه و اثربخشی فراهم آورد یا نه

کنان در موقعیتی که خارج از کنترل آنها است پرهیز نظر کند و از مسئول دانستن کار
 ).2016، 1کند (تریفنگر

انگیزه کارکنان براي کار مربوط است. انگیزه اتمام موفقیت ، منظورانگیزش یا تمایل: 
باید به خاطر داشت که همه افراد ، آمیز کاري که در دست دارند. در ارزیابی تمایل افراد

تمایل یکسان ندارند. کارکنان بیشترین تمایل را به کارهایی  براي انجام دادن همه کارها
دارند که به طور موفقیت آمیز از عهده آن برآیند و کار براي آنها انگیزشی باشد یا 

مشکل انگیزشی داشته باشند نخستین گام در ، آرامش روانی به بار آورد. اگر کارکنان
ن باید آشکارا بدانند که عملکردشان با بررسی شیوه تشویق و تنبیه است. کارکنا، رفع آن
ارتقاء و امنیت شغلی بستگی دارد. مطالعات حاکی از آن است که گاهی مدیران ، حقوق

بدون اینکه رفتارهاي دلخواه خود ، امیدوارند کارکنان رفتار معینی را از خود نشان دهند
مقابل کارهایی که را مورد تشویق قرار دهند. تمایل طبیعی انسانی بر این است که در 

به او پاداش داده شود و از کارهاي بی اجر و مزد اجتناب ورزد. پاداش دهد، یمانجام 
ملموس یا غیرملموس باشد. اگر عملکرد فرد را از طریق مورد توجه قرار دادن  تواندیم

در سیستم انگیزشی کلی داشته  ياعمدهسهم  تواندیمرفتارهایش به او بازتاب دهیم 
 ).2013، 2(کاردوسیباشد 

ارائه غیررسمی عملکرد روزانه فرد به او و ، منظور از این نوع بازخور بازخورد:
کارکنان را در جریان ، است. فراگرد بازخورد مؤثر يادورههمچنین بازدیدهاي رسمی 

فراگرد بازخور ، . اگر در سازماندهدیمچند و چون کارشان بر یک مبناي منظم قرار 
عملکرد خود آگاهی نیابد و مدیر انتظار  يهاضعفباشد و کارکنان از وجود نداشته 

انتظارش غیر واقعی است. کارکنان قبل از شروع ، بهبود عملکرد آنان را داشته باشد
باید بدانند چگونه بر مبناي منظمی مورد ارزشیابی قرار گیرند ي، ادورهارزشیابی رسمی 

1. Trefinger 
2. Cardussy 
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در عدم سرپرستی  توانیمف در عملکرد را ). بسیاري از مشکالت ضع2014، 1(آمابیل
و نظارت الزم و ندادن بازخورد صحیح و به موقع جستجو کرد. اگر مشکلی درمرحله 
ارزشیابی وجود داشته باشد علتش ندادن بازخور روزانه درباره عملکرد مؤثر یا نامؤثر 

تمایل دارند و کارکنان به آنان است. بسیاري از مدیران به توجه و تمرکز بر انحرافات 
. مورد توجه قرار دادن افراد به خاطر کار خوب کنندیمکارکنان را فراموش  يهاقوت

سنجش حیاتی یک فراگرد ارزشیابی مستمر باشد. انگیزه افراد را افزایش  تواندیم
و براي سازمان هزینه ناچیزي دارد. روشی که براي روشن ساختن حدود در  دهدیم

است. در این فرایند عملکردهاي  2»حوادث عمده«فرایند است  عملکرد کارکنان مفید
کارکنان را از دریافت ، . این روشگرددیمبسیار مثبت یا منفی به طور رسمی مستند 

 ).1393، (بهروزي سازدیمبازخوري که بخشی از پرونده رسمی آنان است مطمئن 
قرار  یرتأثد را تحت تواند عملکرد فرعوامل بیرون سازمان که میسازگاري محیطی: 

دهد. این عوامل بر عملکرد افراد موثرتر خواهد بود حتی اگر محیط را تشکیل می، دهد
حمایت و تمایل الزم را براي انجام کار داشته باشند. عوامل ، شناخت، توان، کارکنان

مقررات دولتی و تغییر خط مشی ، تغییر وضعیت بازار، کلیدي محیطی عبارتند از رقابت
 ).1392، بان مواد اولیه و غیره (شولتزصاح

آفرینندگی و یا خالقیت  ، قدرتهاي انسانویژگی نیباتریزبی شک یکی از خالقیت: 
تواند اهداف آرمان گرایانه خود را که انسان می، ي همین ویژگی استواسطه به اوست.

خالقیت  آنچه پیش از این در مورد خود را شکوفا سازد. هايو توانایی، پدید آورد
به  ، خالقیتو طبق این نگرش، بر اساس نگرش نبوغ آمیز بنا شده بود، شدتصور می

 يهاییتواناافرادي که از نبوغ استثنایی برخوردار بوده و  افراد خاصی تعلق داشت؛
بنابراین خالقیت موهبتی آسمانی . رفتیماز مردم عادي به شمار  ، فراترذهنی آنان
در صورتی ، اً در اختیار تعداد معدودي از افراد قرار گرفته استکه صرف، شدپنداشته می

خالقانه فکر کنند.  توانندیمکه خالقیت به افراد معدودي تعلق نداشته و تمامی افراد 
که گروه اول ، تنها تفاوت عمده بین افراد نابغه و خالق وافراد عادي در این است

1. Amabile 
2. Significant incident process 
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(سلیمانی  ها بی اطالع هستندر از آن روشکه افراد دیگ، رندیگیمرا به کار  ییهاروش
 ).1395، و کریمی

، ها در راستاي نوآوري و خالقیت بیشتریکی از راههاي موفق موجود براي سازمان
. استشدن  ترخالقتوانایی کارکنانشان در راستاي  گذاري آنها در جهت ارتقايرمایهس

یک ، کندمی و ثابت کار رهاي معینرفتا، هاها و نقشهسازمانی که صرفاً با تکیه بر طرح
کار بیشتر مبتنی بر دانش و ، پذیر است. امروزهنظام اجتماعی بسیار آسیب

توانند از طریق توانایی در خلق کارکنان می، در این زمینه، گیرانه شده استکمترسخت
هاي ساختمانی براي ایجاد ها به عنوان بلوكهاي جدید و استفاده از این ایدهایده

به ارتقاي عملکرد شرکت ، خدمات و فرایندهاي کاري جدیدتر و بهتر، محصوالت
که ، کنندمی دییتأکمک نمایند. بسیاري از متخصصین و افراد آکادمیک این دیدگاه را 

است  مؤثرسازمانی بسیار  يهاتیموفقهاي فردي در رسیدن به ابتکارات و نوآوري
 ).1396، (حجازي و همکاران

و به ویژه فکري کارکنان سازمان جهت تحقق ، مشارکت همه جانبهی: خالقیت گروه
چنانچه افراد خالق و صاحب اندیشه تعالی ، اهداف آن سازمان ضرورتی اساسی است

انواع مسائل سازمانی ، سازمان با تفکر و خالقیت مشارکتی سازمان را یاري دهند
افزائی تفکر موجب هم، یتر و سریعتر حل خواهد شد. تفکر و خالقیت مشارکتراحت

اصالح ، سازيشود. الزمه توسعه این تفکر فرهنگتک افراد سازمان میوخالقیت تک
باشد. موانعی و مدیریت فرهنگ خالقیت و نوآوري در سازمان می، فرهنگ سازمانی

نقد ، عدم توجه به نظرات کارکنان، همچون فقدان انگیزه و عدم اعتماد به کار گروهی
از مهمترین موانع تفکر و خالقیت ، کاري و مدیریت مستبدانهافظهمح، يناپذیر

، آموزش و فرهنگ سازي، مهندسی مجدد فرهنگ سازمانی. گرددیممشارکتی محسوب 
تقویت کار گروهی و تقدیر ، هاي مدیریتی از جمله نظام پیشنهاداتمهندسی مجدد نظام

فرهنگ خالقیت مشارکتی در از جمله مهمترین راهکارهاي توسعه ، از کارکنان خالق
 ).2015، و همکاران 1(اوبرست باشدسازمان می

 يهادهیاخوب آن است که  يدهیابهترین راه حل براي داشتن پردازي گروهی: ایده
پردازي گروهی یعنی جمع آوري تعداد زیادي ایده از افراد زیادي داشته باشیم. پس ایده

1. Oberst 
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ریزي اساس عادات تفکر خالق انفرادي پایه در مدت زمانی کوتاه. این روش بر، گروه
کند و مزیت دیگر آن عدم تصمیم گیري سریع در از تفکر را ایجاد می ياشبکهشده که 

دارد در این روش افراد عالوه  هادهیاها است و بیشتر تأکید بر کمیت مورد صحت ایده
را  هادهیادهند و یا ییاري م شاندهیادیگران را نیز در بهبود ، بر پرورش ایده خودشان

 .)2011، 1کنند (سیل و همکارانبهتر ترکیب می يادهیابراي رسیدن به 
توان گفت که بقا و تداوم فعالیت سازمانها و مؤسسات به چگونگی در واقع می

) در تحقیق 1393خشوعی و بهرامی ( .کارایی و اثربخشی عملکرد کارکنان بستگی دارد
ی عملکرد شغل باتعهد سازمانی  و هاي شخصیتیه بین ویژگیبررسی رابطخود با عنوان 

که رابطه مثبت معناداري کارمندان در ادارات دولتی شهر بوشهر به این نتیجه رسید که: 
بودن با دو ویژگی شغلی تعهد سازمانی و عملکرد  وجدانیبین ویژگی شخصیتی و 

گی ژمعناداري را بین ویهاي این تحقیق رابطه مثبت شغلی وجود دارد همچنین یافته
که رابطه معناداري بین این شخصیتی توافقی بودن با تعهد سازمانی نشان داد در حالی

رابطه ، رفتویژگی شخصیتی با عملکرد شغلی مشاهده نگردید. همانطور که انتظار می
بودن با تعهد سازمانی مشاهده گردید  منفی معناداري بین ویژگی شخصیتی نوروتیک

ه معناداري بین این ویژگی شخصیتی با عملکرد شغلی مشاهده نگردید. ولی رابط
هاي این تحقیق رابطه بین برونگرایی با تعهد سازمانی را مثبت نشان داده در یافته
که رابطه معناداري را بین این وژگی شخصیتی و عملکرد شغلی نشان نداده هم حالی

عملکرد شغلی مشاهده نگردید در  چنین رابطه معناداري بین باز بودن به تجربه و
شکل بود. به  منحنیحالیکه رابطه بین این ویژگی شخصیتی و تعهد سازمانی یک رابطه 

این صورت که بیشترین تعهد سازمانی در حد متوسط ویژگی شخصیتی باز بودن به 
این تحقیق رابطه بین تعهد سازمانی و  يهاافتهی، تجربه مشاهده گردید. سرانجام اینکه

 عملکرد شغلی را نیز مثبت معناداري نشان دادند.

 روش
با توجه به اینکه تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین ویژگیهاي شخصیتی با خالقیت و 

، پردازداستان تهران می 5عملکردسازمانی منابع انسانی مدیران آموزش وپرورش منطقه 

1. Seal 
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تصمیم گرا؛ بر ، جهگذشته نگر؛ برحسب نتی، روش پژوهش برحسب زمان وقوع پدیده
قیاسی و استقرایی؛ بر حسب زمان اجراي ، کاربردي؛ بر حسب منطق اجرا، حسب هدف

اي؛ کتابخانه، کمی؛ بر حسب محیط پژوهش، مقطعی؛ بر حسب نوع داده، پژوهش
همبستگی و -توصیفی، ها و یا ماهیت و روش پژوهشبرحسب روش گرداوري داده

 رانیمد کلیهنظر پهنانگر بود. جامعه آماري شامل  برحسب میزان تمرکز بر پدیده مورد
جدول  نمونه پژوهش با توجه به .است تهران 5مدارس آموزش و پرورش منطقه 

شد. در این انتخاب  نفر 188 به تعداد مورگان و روش نمونه گیري تصادفی ساده
 پژوهش براي گردآوري اطالعات از پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه تحقیق از دو

، جنسیتها نظیر بخش تشکیل شده است. یک بخش شامل مشخصات عمومی آزمودنی
ها از پرسشنامه استاندارد گردآوري داده يبراو بخش دیگر سابقه کار ، سن، تحصیالت

 نی. ادیاستفاده گرد )2002، ؛ ریموندکاتل2012، ؛ تورنس2009، سنفورد( هايپژوهش
 کامالً( کرتیل يادرجهپنج  اسیکه با مق تاسبسته پاسخ  هیگو 39 يپرسش نامه دارا

شده  می) تنظ1مخالفم=  کامالًو  2مخالفم= ، 3ندارم =  ينظر، 4موافقم= ، 5موافقم = 
با  پذیريمسئولیت، پرسش 3با سازگاري ، پرسش 9با  شخصیتی هايیژگیو که شامل؛

 12با  نسانیپرسش؛ متغیرهاي وابسته؛ عملکرد منابع ا 3پذیري با و انعطاف پرسش 3
. پرسشنامه این پژوهش از نوع انعکاسی بوده و استپرسش  9با  خالقیت، پرسش

و ...)  Amosو  Lisrelتوان از هر دو دسته نرم افزارهاي کواریانس محور (بنابراین می
درضمن با توجه به انعکاسی بودن ، ) استفاده کردSmart-Plsو واریانس محور (

هاي انعکاسی که مختص پرسشنامه CR ،ASV، لفاي کرونباخآ 1يهاآزمونها پرسشنامه
 يصوردر این پژوهش به منظور محاسبه روایی از روایی  .استاست قابل اجرا 

-محتوایی و سازه استفاده شد. محاسبه روایی به طرق مختلف صورت می، ظاهري)(
نامه روایی : در این پژوهش قبل از توزیع پرسش2ظاهري یی) روا1گیرد که عبارتند از: 

استاد راهنما بررسی و پرسشنامه ، چند نفر از اعضاي نمونه، گرظاهري به کمک پژوهش
) روایی 2امالیی و .... تدوین گردید. ، شکلی، نهایی به دور از ایرادات ویرایشی

کند تا محتواي : این نوع از روایی در قالب یک روش دلفی کمک می3محتوایی

1. Test 
2. Faced Validity 
3. Content Validity 
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ضافی حذف شود. در این پژوهش براي بررسی روایی ا سؤاالتپرسشنامه اصالح و 
و به کمک ده نفر از خبرگان  CVIو  CVRهاي محتوایی قبل از توزیع پرسشنامه از فرم

اساتید راهنما و ، ) شامل اعضاي مصاحبه شوندهاستنفر  12تا  8(تعداد خبرگان بین 
ها و.. استفاده یچند نفر از آزمودن، دانشجویان دکتري متخصص در این حوزه، مشاور

. مربوط 3بودن  ساده .2بودن  واضح .1از سه نقطه نظر  سؤالهر  CVI شد. در فرم
تعداد  CVIاي مورد بررسی قرار گرفت. براي محاسبه ضریب بودن با طیف چهار گزینه

کنیم و اگر میزان این اند به کل خبرگان تقسیم میکسانی که گزینه سه و چهار را زده
 سؤالساده بودن و یا مربوط بودن آن ، باشد بیانگر واضح بودن 0.79از ضریب باالتر 

، هاي پرسشنامه پژوهش از نقطه نظر ساده بودنها نشان داد که همه سوالاست. یافته
که توسط الوشه  CVRواضح بودن و مربوط بودن از وضعیت مناسبی برخوردارند. فرم 

ماند کدام گویه در پرسشنامه باقی می طراحی شده است و بیانگر این است که، )1986(
. سودمند 1یک طیف دو تایی ( سؤالشود. در این فرم براي هر و کدام گویه حذف می

خبره (در این  12تا  8شود. این فرم را بین . سودمند نیست) در نظر گرفته می2است 
ا ر سؤاالتتک تک  CVRکنند و سپس با استفاده از فرمول پژوهش ده نفر) پر می

بر اساس تعداد خبرگان (ده نفر) بر اساس نظر  CVRکنیم. حداقل مقدار حساب می
ها باالي براي همه سوال CVRاست. با توجه به اینکه مقدار  0.62، )1986الوشه (

مربوطه در میان  سؤال 39به دست آمد هیچ سوالی نیاز به حذف شدن نداشت و  0.62
 نمونه آماري توزیع شد.

ها از نرم افزارهاي مدل سازي ایی سازه بعد از جمع آوري دادهبراي بررسی رو
در دو قسمت روایی همگرا و واگرا استفاده شد.  PLSمعادالت ساختاري با رویکرد 

. همه بارهاي 1رود عبارتند از: هایی که براي سنجش روایی همگرا به کار میتست
. 3/. باشد؛ 7و بهتر این که باالي /. باشد 5. بارهاي عاملی باالي 2عاملی معنادار باشد؛ 

AVE پایایی ترکیبی بزرگتر 4/. باشد؛ 5از  تربزرگ) 1(میانگین واریانس استخراج شده .
ها نشان داد ضرایب معناداري تمام از میانگین واریانس استخراج شده باشد. یافته

درصد  99بود یعنی تمامی بارهاي عاملی با اطمینان  2.58بارهاي عاملی بزرگتر از 
بود. از طرفی میانگین  0.7معنادار بود؛ همچنین ضرایب تمام بارهاي عاملی باالي 

1. Average Variance Extracted 
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طور پایایی ترکیبی همه بود و همین 0.5ها باالي واریانس استخراج شده همه مؤلفه
در  پژوهش مفهومی تر از میانگین واریانس استخراج شده آن بود. مدلها بزرگمؤلفه
 ست:ا شده داده نمایش 1 شکل
یک ، آزمون فورنل و الرکر: طبق این معیار -1 هاي روایی واگرا (تشخیصی):تست

باید پراکندگی بیشتري را در بین ، متغیر پنهان در مقایسه با سایر متغیرهاي پنهان
مشاهده پذیرهاي خود داشته باشد. جذر میانگین واریانس استخراج شده هر متغیر 

تگی آن متغیر با دیگر متغیرهاي پنهان مدل باشد. این پنهان باید بیشتر از حداکثر همبس
-Smartنرم افزار آزمون روایی تشخصیص را در سطح متغیرهاي پنهان با استفاده از 

PLS مقایسه ریشه دوم میانگین واریانس استخراج شده هر سازه  3در جدول  .سنجدیم
 ها آورده شده است.با مقادیر ضرایب همبستگی بین سازه

طبق این آزمون انتظار ، )2005( 2جفن و استراب به عقیده: 1ون بار عرضیآزم -2
که بارهاي عاملی هرکدام از متغیرهاي مشاهده پذیر مورد نظر در یک مدل  رودیم

-هاي اندازهگیري انعکاسی بیشتر از بارهاي عاملی مشاهده پذیرهاي دیگر مدلاندازه
ی هر متغیر مشاهده پذیر بر روي متغیر گیري موجود در مدل ساختاري باشد. بار عامل

ذیر بر بیشتر از بارهاي عاملی همان متغیر مشاهده پ 0.1پنهان متناظرش باید حداقل 
در  را ی)تشخصیصواگرا (آزمون بارهاي عرضی روایی متغیرهاي پنهان دیگر باشد. 
، ن دادها نشایافته سنجد.می Smart-PLSتوسط نرم افزار سطح متغیرهاي مشاهده پذیر 

بارهاي عاملی هرکدام از متغیرهاي پژوهش بیشتر از بارهاي عاملی مشاهده پذیرهاي 
. همچنین بار عاملی هر متغیر مشاهده استهاي اندازه گیري موجود در مدل دیگر مدل

بیشتر از بارهاي عاملی همان متغیر  0.1پذیر بر روي متغیرپنهان متناظرش حداقل 
منظور محاسبه پایایی از . در این پژوهش بهاستپنهان دیگر ذیر بر متغیرهاي مشاهده پ

پایایی ترکیبی و اشتراکی بنا به ماهیت پژوهش بهره گرفته شد. ، ضریب آلفاي کرونباخ
 Smart-Plsاشتراکی و ضریب آلفاي کرونباخ با استفاده از نرم افزار ، پایایی ترکیبی

 مورد بررسی قرار گرفت.
 

1. Cross Loadings 
2. Gefen and Straub 
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)2002، ؛ ریموندکاتل2012، ؛ تورنس2009، سنفوردمدل مفهومی پژوهش ( .1شکل   

تبین کننده کدام متغیرها ، نامهنشان دهنده این است که سؤاالت پرسش 2جدول 
، عالوه بر آن در این جدول ضرایب پایایی آلفاي کرونباخ پیش تست و نهاییاست، 

مقایسه میانگین واریانس ، ریانس استخراج شدهمیانگین وا، پایایی ترکیبی و اشتراکی
استخراج شده و همین طور ضرایب پایایی ترکیبی و سایر اطالعات مورد نیاز آورده 

 شده است.

 سنجی ابزارهاي روانها براي هریک از متغیرهاي تحقیق و محاسبه ویژگیتوزیع پرسش .2جدول 
 AVE C R سؤاالتتعداد  آلفاي کرونباخ مخفف مؤلفه

 Cr 0.781632 9 0.696222 0.872888 خالقیت
 HP 0.712160 12 0.634672 0.838596 عملکرد منابع انسانی

 Fl انعطاف پذیري
 Co سازگاري 0.915951 0.548365 9 0.896648

 Re مسئولیت پذیري

طور که در جدول فوق قابل مشاهده است میزان ضریب آلفاي کرونباخ (باالي همان
؛ میزان استها در حد قابل قبول ) براي همه مولفه0.7پایایی ترکیبی (باالي  ،)0.7

قرار دارد؛ ضریب پایایی ترکیبی  0.5میانگین واریانس استخراج شده همه متغیرها باالي 
در هر یک متغیرها بزرگتر از میانگین واریانس استخراج شده در همان متغیر است. 

مقایسه ریشه دوم میانگین واریانس استخراج یر در جدول ز، طور که گفته شدهمان
 .ها آورده شده استشده هر سازه با مقادیر ضرایب همبستگی بین سازه

 انعطاف پذیري

 عملکردمدیریت منابع انسانی
 سازگاري

 مسئولیت پذیري

 خالقیت
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: مقایسه ریشه دوم میانگین واریانس استخراج شده هر سازه با مقادیر ضرایب همبستگی 3جدول 

 ر)تشخیصی) با استفاده از آزمون فورنل و الرکواگرا (ها (روایی بین سازه
 هاسازه تیخالق یعملکرد منابع انسان یتیشخص يهایژگیو

 خالقیت 834399/0  

 یعملکرد منابع انسان 735981/0 796663/0 
 یتیشخص يهایژگیو 715006/0 697868/0 740516/0

مقادیر جذر میانگین واریانس ، طور که در جدول فوق قابل مشاهده استهمان
دهند که ه قرار دارند بیشترین مقدار را نشان میاستخراج شده در سطر و ستونی ک

هاي آماري به دو بیانگر وجود روایی واگرا در بین متغیرهاي پژوهش است. از روش
، شکل توصیفی و استنباطی در این پژوهش استفاده شد. در بخش توصیفی از میانگین

نیز آزمون  فراوانی و جداول استفاده شد. در بخش استنباطی، درصد، انحراف معیار
ضریب همبستگی ، ايهاي تی تک نمونههاي پژوهش با استفاده از آزمونفرضیه

و  SPSS يافزارهاپیرسون و معادالت ساختاري (تحلیل عاملی تاییدي) و با کمک نرم 
Smart-Pls .انجام شد 

 هایافته
و در سه  Smart-Plsو  SPSSافزار ها با استفاده از نرمدر این بخش به تحلیل کمی داده

تجزیه و تحلیل (توصیفی و استنباطی) و تفسیر نتایج ، هاحوزه پیش پردازش داه
توصیف اطالعات جمعیت شناختی  در این بخش و در جدول زیر به شود.پرداخته می

، هاي گرایش به مرکزشاخص از منظر طور توصیف متغیرهاي پژوهشو همین
افراد مورد مطالعه شود. رداخته میپ هاي شکل توزیعهاي پراکندگی و شاخصشاخص

درصد)؛ بیشترین  36.17سال ( 40_31درصد)؛ بیشترین رده سنی بین  78.19مرد (
درصد)؛ بیشترین فراوانی سابقه کاري  47.34مدرك تحصیلی مربوط به کارشناسی (

درصد) بود. میانگین و انحراف استاندارد همه  56.91سال ( 15بیشتر از  مربوط به
ها براي تمام توان نتیجه گرفت که شکل توزیع دادهآورده شد. در نهایت می هامولفه
یی مدل نها، هاي مربوط به متغیرهاپس از اخذ داده PLSافزار نرم. استها نرمال مولفه

) (در حالت تخمین 2شکل ( صورتبه، گیردپژوهشکه قسمت اعظم تحلیل را دربر می
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کند که ) ارائه میtمعناداري  حالت ضرایب ) (در4) و شکل (استانداردشدهضرایب 
ها بر ساختاري و کلی و آزمون فرضیه، گیريهاي اندازهها و برازش مدلتمامی تحلیل

 .شودها انجام میاساس این خروجی

 

 بار عاملی به صورت کلی استانداردشده. مدل نهایی پژوهش در حالت تخمین ضرایب 2شکل 

 

 

 به صورت کلی tدر حالت ضرایب معناداري مدل نهایی پژوهش  .3شکل 
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پژوهش در حالت تخمین ضرایب استاندارد شده بار عاملی به  فرعی يهاهیفرضمدل  .4شکل 

 یصورت کل

 
 یبه صورت کل tپژوهش در حالت ضرایب معناداري  فرعی هايفرضیهمدل  .5شکل 
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با توجه به  شود.بررسی می GOFبرازش مدل کلی بر اساس معیار ، در این بخش
 2Rهاي مرتبه اول) و میانگین مقادیر اشتراکی سازه( هامیانگین مقادیر اشتراکی سازه

براي برازش کلی مدل پژوهش  GOFمقدار ، زاي مدلهاي درونمربوط به تمامی سازه
 حاضر برابر است با:

 

، عیفمقادیر ض عنوانبه 0.36و  0.25، 0.01 شدهیمعرفبا توجه به سه مقدار مالك 
نشان از برازش کلی قوي  GOFبراي  653127/0حاصل شدن مقدار ، متوسط و قوي

 مدل پژوهش دارد.

 بحث و نتیجه گیري
به  تهران 5مدارس آموزش و پرورش منطقه  رانیمدهاي تحقیق از جامعه آماري داده

ترین ساختاري کمیابینفر با استفاده از پرسشنامه گردآوري شده و با معادله 188تعداد 
مربعات جزیی اقدام به بررسی مدل مفهومی شده است. مدل مفهومی تحقیق از شش 

پذیري بر سازگاري و مسئولیت، پذیريهاي مستقل که شامل: انعطافمسیر تأثیر متغیر
تشکیل شده است. ، دو متغیر وابسته که شامل: خالقیت و عملکرد منابع انسانی است

نادار همه مسیرهاي مدل پشتیبانی کرده است. بنابراین مثبت و مع یرتأثنتایج تحقیق از 
شواهد گردآوري شده از جامعه آماري مورد نظر مطابق با پایه نظري و انتظار تحقیق 

در جدول زیر نتایج قرار گرفته است.  ییدتأهاي طرح شده مورد مشاهده شده و فرضیه
 توان مشاهده کرد.حاصل از آزمون مدل را می

 آزمون مدل پژوهش نتایج .5جدول 

 هابررسی فرضیه 
ضرایب 

 استاندارد شده
t-

value 
پذیرش/ رد 

 هافرضیه

1 
هــاي شخصـیت بــا خالقیـت در آمــوزش و   بـین ویژگـی  

 پرورش رابطه معناداري وجود دارد.
 پذیرش 41.792 0.828

2 
هـاي شخصـیت بـا عملکـرد سـازمانی منـابع       بین ویژگی

 داري وجود دارد.انسانی در آموزش و پرورش رابطه معنا
 پذیرش 45.560 0.823
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 هابررسی فرضیه 
ضرایب 

 استاندارد شده
t-

value 
پذیرش/ رد 

 هافرضیه

1-
1 

در آموزش و پرورش منطقه خالقیت  باپذیري بین انعطاف
 .وجود داردداري معنیرابطه  5

 پذیرش 4.410 0.274

1-
2 

عملکرد منابع انسـانی در آمـوزش و    باپذیري بین انعطاف
 .وجود داردداري معنیرابطه  5پرورش منطقه 

 پذیرش 11.840 0.576

2-
1 

 5در آموزش و پـرورش منطقـه   خالقیت  با بین سازگاري
 .وجود داردداري معنی رابطه

 پذیرش 3.550 0.218

2-
2 

عملکـرد منـابع انسـانی در آمـوزش و      بـا  بین سـازگاري 
 .وجود داردداري معنی رابطه 5پرورش منطقه 

 پذیرش 1.854 0.089

3-
1 

در آمـوزش و پـرورش   خالقیـت   پذیري بـا بین مسئولیت
 .وجود دارد داريمعنیرابطه  5طقه من

 پذیرش 6.461 0.440

3-
2 

عملکرد منابع انسانی در آموزش و  پذیري بابین مسئولیت
 .وجود دارد داريمعنیرابطه  5پرورش منطقه 

 پذیرش 5.262 0.250

توان نوع و میزان اثر هریک از متغیرهاي شناسایی شده را بر براساس جدول باال می
 تهران 5مدارس آموزش و پرورش منطقه  رانیمدکرد منابع انسانی در خالقیت و عمل

شخصیتی بر خالقیت و عملکرد  هايیژگیومشاهده کرد که بر این اساس کلیه عوامل 
این پژوهش در میان درصد معنادار هستند.  95و یا  99منابع انسانی در سطح اطمینان 

شود تا پیشنهاد میم شده است؛ انجا تهران 5مدارس آموزش و پرورش منطقه  رانیمد
این پژوهش از نظر مکانی در شهر و استان در میان مدیران سایر ادارت نیز انجام گردد. 

ها انجام شود و شود تا در سایر شهرها و استانپیشنهاد می تهران انجام شده است؛
انجام  این پژوهش در دوره زمانی جاريقیاس گردد.  نامهپایاندستاوردهاي آن با این 

گردد تا محققان آتی از دستاوردهاي آن به اکراه استفاده نموده و پیشنهاد می شده است؛
این پژوهش با بدون انجام دهند.  مجدداًهاي زمانی خود این تحقیق را در سایر بازه

 مؤثرمتغیرهاي میانجی  یرتأثشود تا پیشنهاد می، بنابراینمتغیر میانجی انجام شده است؛ 
اشتیاق به کار و... مورد بررسی قرار گیرد. ، هاي مستقل و وابسته مانند اعتمادبر متغیر

گردد که محققین آتی از پیشنهاد می در این پژوهش از پرسشنامه استفاده شده است؛
 پرسشنامه و مصاحبه به صورت ترکیبی استفاده نمایند.
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