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 چکیده

 در المرد شهرستان در یمال منابع جذب در آنان عملکرد و مدارس رانیمد تیخالق نیب ی رابطه یبررس پژوهش نیا هدف

 یفیتوص ها داده یگردآور نحوه لحاظ از و یکاربرد هدف لحاظ از پژوهش نیا. باشد یم7931-39 یلیتحص سال

 باشد یم 7931-39 یلیتحص سال در المرد شهرستان مدارس رانیمد از نفر 775 پژوهش نیا یآمار جامعه.است یهمبستگ

 و یبررس جهت.  دیگرد انتخاب ها نمونه به نفر 66 تعداد ساده یتصادف یریگ نمونه و مورگان جدول از استفاده با که

 .دیگرد استفاده ،( 7966) یمیمق تیخالق استاندارد ای پرسشنامه از یمال منابع جذب در رانیمد عملکرد و تیخالق سنجش

 های روش و( یتجمع درصد درصد، ،یفراوان) یفیتوص آمار های شاخص از اطالعات لیتحل و هیتجز و یبررس جهت

 جینتا. شد استفاده( مستقل های گروه T آزمون طرفه، کی انسیوار لیتحل ،یهمبستگ نمونه، تک  T) یاستنباط آمار

 تیخالق یندیفرآ و ییمحتوا بعد یها مؤلفه نیب نیهمچن و  یمال عملکرد و رانیمد تیخالق نیب که داد نشان قیتحق

 عملکرد نیب ی رابطه یبررس در یول.  دارد وجود معنادار یا رابطه یمال منابع جذب در آنان عملکرد و مدارس رانیمد

 در یخصوص و یدولت رانیمد عملکرد نیب زین و یمال منابع جذب در متفاوت التیتحص سطح با رانیمد و زن و مرد رانیمد

 .  دینگرد مشاهده یمعنادار تفاوت زین ،یمال منابع جذب

 خالقیت ، عملکرد ، مدیران مدارس ، منابع مالی : واژگان کلیدی 
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 مقدمه 

این . است که در سراسر جهان با بحران جدی مواجه شده است موضوعاتیموضوع تأمین منابع مالی آموزش از جمله 

بحران از یک سو بر اثر تقاضای فزاینده برای آموزش و از سوی دیگر به دلیل محدودیت عمومی منابع مالی در این بخش 

ی موجود در بخش های اخیر جدا نبوده، و بحران مالکشور ما نیز از مجموعه تحوالت جهانی در دهه. پدید آمده است

ای از منابع به آموزش عمومی، نیاز اختصاص حجم قابل مالحظه. آموزش عمومی دنیا در کشور ما نیز آشکار شده است

فرآیند آموزش به منابع بیشتر و ارتباط آموزش با رشد و توسعه کشور و عدالت اجتماعی، از جمله دالیل توجه ویژه به 

افزون جمعیت، تقاضای فزاینده برای آموزش و ارتقای کیفیت، به همراه د روزرش. موضوع تأمین مالی آموزش است 

محدودیت شدید منابع مالی دولتی از مهمترین عوامل موثر در عدم تعادل بین امکانات آموزش و پرورش و انتظارات جامعه 

آموزش و پرورش در دو سیر نزولی سهم آموزش و پرورش از درآمد ملی در چهار دهه گذشته، و کسری بودجه . است

های موجود از کیفیت و کارایی نظام آموزشی و دهه گذشته نیز از دیگر مصادیق این عدم تعادل است که زمینه نارضایتی

 . (7937هاشمی و همکاران، )عدم پاسخگویی به نیازها و تقاضاهای جامعه را فراهم کرده است 

های ارتباط با محیط های سیاسی، اجتماعی و صنعتی طی سال تغییراتی که در بخش های مختلف جامعه به خصوص در

اخیر در بسیاری از کشورهای جهان رخ داده، تقاضاها، انتظارات و قوانین جدیدی را برای آموزش ایجاد کرده است و به 

ی است که در دولتها کاهش منابع مالیهای متعددی مواجه شده که از جمله مهمترین این چالشدنبال آن آموزش با چالش

ها و های دولت از بخش آموزش، بر میزان خواستهعلی رغم کاهش حمایت. شوداغلب کشورهای جهان مشاهده می

عالوه بر این، کسانی که تخصیص منابع مالی را بر عهده دارند،  (1551،  7اسد) توقعات از این بخش افزوده شده است

شود و انتظار دارند دریافت کنندگان منابع در خصوص و چگونه مصرف می مایلند بدانند که منابع تخصیص یافته آنها کجا

کنندگان منابع معموالً تمایل دارند که در تخصیص منابع از از طرف دیگر، دریافت. نحوه مصرف این منابع پاسخگو باشند

این موضوع در خصوص مراکز . آزادی عمل بیشتری برخوردار و نیازی به پاسخگویی در برابر نهادهای بیرونی نداشته باشند

داشتن استعداد ذاتی و خالقیت افراد،  .گردانی در اداره امورشان هستند، مصداق بیشتری دارد آموزشی که خواستار خود

سازی خالقیت افراد از طریق معتقد است که غنی (7963)حسینی . ای خالق استپایه و اساس مهمی برای داشتن جامعه

غییر پذیر و متحول، تأسیس مؤسسات آموزشی به منظور افزایش سرمایه های منابع انسانی و پربار داشتن فرهنگ و سنت ت

 شود، میسر خواهد شدهای جامعه که به پیشرفت و ابتکار نیروی انسانی منتهی مینمودن آن و توجه به ارزش
آنچه امروز به عنوان دانش نامیده . تهای نو و دانش جدید اسخالقیت ایجاد ارتباط بین ایده( 1551)از دیدگاه رنکو 

شوند و خالقیت افراد به اما در آینده، فرآیندهای خالق، دانش نامیده می. ها و اطالعات استشود تجارب، مهارتمی

  .شودگیری میوسیله چگونگی استفاده از دانش اندازه
ای افراد، پایه و اساس مهمی برای داشتن جامعهدارد که داشتن استعداد ذاتی و خالقیت ابراز می (7937)همچنین هاشمی 

سازی خالقیت افراد از طریق داشتن فرهنگ و سنت تغییر پذیر و متحول، تأسیس مؤسسات آموزشی به غنی. خالق است

                                                       
1. OECD 
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نی های جامعه که به پیشرفت و ابتکار نیروی انسامنظور افزایش سرمایه های منابع انسانی و پربار نمودن آن و توجه به ارزش

 .شود، میسر خواهد شدمنتهی می

ریزان و مسئوالن از ارتقای سطح آموزش تنگناهای شدید مالی در سالهای گذشته ضمن انحراف توجه و نیروی برنامه

کشور، به حل و فصل مشکالت مالی، موجب کاهش کیفیت خدمات آموزش شده است و این در حالی است که انتظار 

موضوع تأمین منابع . های آینده با شتاب بیشتری افزایش یابده منابع مالی بیشتر در طی سالرود نیاز آموزش و پرورش بمی

این بحران از یک سو بر اثر . است که در سراسر جهان با بحران جدی مواجه شده است موضوعاتیمالی آموزش از جمله 

کشور . مالی در این بخش پدید آمده استتقاضای فزاینده برای آموزش و از سوی دیگر به دلیل محدودیت عمومی منابع 

های اخیر جدا نبوده، و بحران مالی موجود در بخش آموزش عمومی دنیا در ما نیز از مجموعه تحوالت جهانی در دهه

ای از منابع به آموزش عمومی، نیاز فرآیند آموزش به منابع اختصاص حجم قابل مالحظه. کشور ما نیز آشکار شده است

اط آموزش با رشد و توسعه کشور و عدالت اجتماعی، از جمله دالیل توجه ویژه به موضوع تأمین مالی آموزش بیشتر و ارتب

افزون جمعیت، تقاضای فزاینده برای آموزش و ارتقای کیفیت، به همراه محدودیت شدید منابع مالی دولتی رشد روز. است

سیر نزولی سهم آموزش و . پرورش و انتظارات جامعه استاز مهمترین عوامل موثردرعدم تعادل بین امکانات آموزش و 

پرورش از درآمد ملی در چهار دهه گذشته، و کسری بودجه آموزش و پرورش در دو دهه گذشته نیز از دیگر مصادیق این 

ضاهای های موجود از کیفیت و کارایی نظام آموزشی و عدم پاسخگویی به نیازها و تقاعدم تعادل است که زمینه نارضایتی

 .جامعه را فراهم کرده است 

 مبانی نظری

 و مالیاتی درآمدهای آن وسیله به که شود می اطالق فرایندی به عمومی پرورش و آموزش مالی منابع تأمین اصطالح

 به مختلف جغرافیایی مناطق در منابع این آن طی نیز و شود می تحصیل متوسطه و ابتدایی مدارس اداره منظور به منابع دیگر

 متوسطه و ابتدایی سطوح به معموالً اصطالح این. یابد می تخصیص تحصیلی مختلف سطوح در آموزش انواع و مدارس

 های شاخص ترین مرسوم از. شود می گرفته کار به نیز دبستانی پیش مؤسسات برای گاهی که چند هر شود می محدود

 سهمی یا و رسد می مصرف به پرورش و آموزش برای که است ملی ناخالص تولید از درصدی منابع، تأمین کفایت معیار

 منابع کاربرد از حاصل اتیتجرب بر یمرور(.7966،یآقاخش) شود می پرورش و آموزش خرج که مرکزی دولت بودجه از

 هیکل در باًیتقر که دهد یم نشان است، شده برده کار به سرانه های نهیهز عنوان تحت حال به تا که یاعتبارات و گوناگون

 و است کرده جادیا اختالل پرورش و آموزش یتهایموفق کسب در که است یعوامل از یکی اعتبارات اختصاص عدم آنها

 و آموزش تیفیک افت مسبب ،یتمام به توان ینم که چند هر. است شده تیترب و میتعل تیفیک کاهش به منجر تینها در

 .کرد فراموش توان ینم زین را آن کننده نییتع نقش یول دانست یمال یازهاین و منابع نیتأم عدم در را پرورش

 همه از شتریب کشور، یاقتصاد مشکالت جوش و جنب در که است یعامل عنوان به پرورش و آموزش یمال منابع نیتأم

 یعال آموزش گسترش با ارتباط در تیترب و میتعل یفیک رشد. باشد یم تیترب و میتعل زانیر برنامه و مسؤالن توجه مورد

 یاقتصاد و یمال منابع شیافزا به ازمندین یشگاهیآزما و یآموزش امکانات زیتجه و مدت کوتاه یها دوره توسعه معلمان،

 (. 7961 ها، برنامه هاو طرح قیتلف و یهماهنگ دفتر)دارد

 اجرا به و نیقوان بیتصو ،سازی فرهنگ دولت، و مردم نگرش به یبستگ پرورش و آموزش یمال منابع نیتأم یچگونگ

 ه،یشهر صورت به یالباق و ها دولت قیطر از یمال منابع ییابتدا سطح در ژهیبو جهان نقاط تمام در. دارد آنها گذاشتن
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 دانش مشارکت قیطر از مدارس بودن ییدرآمدزا ای و یتجار و یاقتصاد های بنگاه ،یمحل جوامع ا،یاول قیطر از ات،یمال

 ریسا با سهیمقا در ما کشور پرورش و آموزش. گردد یم نیتام آنان کار یروین و خدمات ارائه و داتیتول در آموزان

 رانیمد یمال مشکالت ن،یهم تبع به و. ستین برخوردار یقبول قابل تیوضع از یمال منابع نیتام لحاظ از جهان یکشورها

 های مولفه با ییمحتوا بعد دو یط را تیخالق یقبل مطالعات به توجه با محقق.  است کرده بودن خالق به ملزم را مدارس

 و یابی دهیا ،یاب مسئله ییتوانا)  های مؤلفه با یندیفرآ بعد و( یشناخت های مهارت و یتیشخص های یژگیو زش،یانگ)

 مدارس رانیمد تیخالق نیب ایآ که داد خواهد پاسخ سواالت نیا به و. دهد یم قرار یبررس مورد را( اجرا و انتخاب

  ؟ دارد وجود رابطه چه یمال منابع جذب در آنان عملکرد و المرد شهرستان

 . گردد یم اشاره قاتیتحق نیا از یتعداد به که شده انجام زین یگرید قاتیتحق قیتحق نیا موضوع با مرتبط

 نیمهمتر جزء و پرورش و آموزش اهداف نیمهمتر از ،ینوآور و تیخالق که دارد یم انیب نیچن ،(7937) انخانی سام

 عامل همه، از شیب ،یآموزش های سازمان در تیخالق تیتقو و توسعه در. است یآموزش های سازمان یها-رسالت

 سازمان، خود در یینوجو و تیخالق به یآموزش رانیمد اعتقاد و نگرش رایز است اثرگذار و مؤثر نوآور، و خالق رتیمد

 های مهارت کنار در مدارس رانیمد اگر نیبنابرا. سازد مبدل ینوآور و راتییتغ کانون به را یآموزش طیمح تواند یم

 .شود یم فراهم آموزشگاه در رشد جادیا های نهیزم باشند، برخوردار زین ینوآور و تیخالق مهارت و دانش از یتیریمد

 رانیمد تعارض با مقابله یراهبردها با یرهبر سبک نیب رابطه موضوع با ،(7937) همکاران و یمیکر قیتحق جینتا

 با مداخله عدم یرهبر سبک نیب کنترل و مقابله عدم راهبرد با یتبادل و و یتحول یرهبر سبک نیب که داد نشان متوسطه

 مداخله عدم یرهبر سبک مقابله عدم راهبرد کننده ینیب شیپ نیبهتر و ندارد وجود یمعنادار رابطه ییگرا حل راه راهبرد

 سبک دوم گام در و مداخله عدم یرهبر سبک اول گام در یکنترل راهبرد و یتحول یرهبر سبک ییگرا حل راه راهبرد

 . است بوده یتبادل یرهبر

 شهر متوسطه مدارس رانیمد تیخالق بر یفرد عوامل یفرد ریتأث یبررس عنوان با یقیتحق ،(7935) یجهان و یسرچهان

 سبک ،یتیشخص های یژگیو بر یفرد عوامل دادکه نشان اطالعات لیتحل و هیتجز از حاصل جینتا. دادند انجام رازیش

 نشان حاصل اطالعات لیتحل و هیتجز نیهمچن. هستند تیخالق بر مؤثر یفرد عوامل جمله از دانش، و تفکر سبک ،یشناخت

 .  هستند برخوردار ینییپا نسبتاً تیخالق از رازیش شهر متوسطه مدارس رانیمد دهد یم

 شهرستان متوسطه مدارس رانیمد تیخالق با یسازمان و یفرد عوامل رابطه عنوان با یقیتحق ،( 7963)تاجور و یطهماسب

. مؤثرند افراد تیخالق بر یسازمان و یفرد عوامل داد نشان اطالعات لیتحل و هیتجز از حاصل جینتا. دادند انجام لیاردب

 ،یسازمان عوامل نیب از دانش؛ و تفکر سبک و یشناخت سبک ،یتیشخص های¬یژگیو ،یفرد عوامل نیب از ن،یهمچن

. دارند داری یمعن ی رابطه تیبرخالق سازمان منابع و سازمان جو سازمان، در پاداش نظام ،یسازمان ساختار ،یرهبر سبک

 رانیمد تیخالق کننده ینیب شیپ درصد، 33 احتمال به یفرد و یسازمان عوامل داد، نشان رهییمتغ چند ونیرگرس لیتحل

 .است لیاردب شهر متوسطه مدارس

 و ایاول دگاهید از پرورش و آموزش در یمال منابع نیتام های وهیش یبررس عنوان با یقیتحق در ،(7963) زاده خیش

 و کرده یبررس را جامعه در موجود یمال منابع پرورش، و آموزش یبرا درآمدزا عوامل ییشناسا با کرده تالش کارشناسان،

 .برسد شتریب و یمیدا منابع جذب به موجود امکانات به توجه با
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 کشورانجام یپژوهش موسسات کارکنان تیخالق بر موثر عوامل یبررس عنوان با یپژوهش ،( 7963)یریام مال یصادق

 تیخالق بر میمستق ریغ طور به سازمان وساختار سازمان جو درسازمان، پاداش نظام ،یرهبر سبک  که داد نشان جینتا. داد

 . مؤثرند یپژوهش موسسات کارکنان

 به تیخالق گرفت جهیونت داد انجام کارکنان تیخالق بر مؤثر یسازمان عوامل عنوان با یقیتحق ،(1553) شرما و یپند

 تحول یرهبر سبک متمرکز، ریغ ساختار. است متأثر سازمان در پاداش نظام و یرهبر سبک سازمان، ساختار از شدت

 بر که است یازعوامل انجامد،یب افرد یدرون یازهاین یارضا به که یپاداشها یاعطا تها،یفعال در اعضا مشارکت ن،یآفر

 .است مؤثر ردستانیز تیخالق

. دهد یم شیافزا را تیخالق که است یعوامل از یرپذی سکیر که افتندیدر یپژوهش در ،( 1553)  لسونیگ و یشال

 دهند، یم حیترج را نیمع و مطمئن یامدهایپ شتریب و داشته سکیر از اجتناب به لیتما معموالً افراد دهد یم نشان قاتیتحق

 شکستن و یرپذی سکیر جهت کنند احساس افراد نکهیا از افتنی نانیاطم ت،یخالق یسو به افراد زشیانگ جهت) نیبنابرا

.است یدیکل شوند،امری¬یم قیتشو کارها، انجام امن و معمول های روش  

 :  پژوهش اتیفرض

 رابطه المرد شهرستان در یمال منابع جذب در آنان عملکرد و مدارس رانیمد تیخالق نیب:  پژوهش یاصل هیفرض

 .دارد وجود یمعنادار

 : یفرع یها هیفرض

 در یمال منابع جذب در آنان عملکرد و مدارس رانیمد تیخالق ییمحتوا بعد های مؤلفه نیب رسد یم نظر به -7

 .دارد وجود یمعنادار یهمبستگ المرد شهرستان

 در یمال منابع جذب در آنان عملکرد و مدارس رانیمد تیخالق یندیفرآ بعد های مؤلفه نیب رسد یم نظر به -1

 .دارد وجود یمعنادار یهمبستگ المرد شهرستان

 .دارد وجود یمعنادار تفاوت یمال منابع جذب در زن و مرد رانیمد عملکرد نیب رسد یم نظر به -9

 .دارد وجود یمعنادار تفاوت یمال منابع جذب در متفاوت، التیتحص سطح با رانیمد عملکرد نیب رسد یم نظر به -4

 .دارد وجود یمعنادار تفاوت یمال منابع جذب در یخصوص و یدولت رانیمد عملکرد نیب رسد یم نظر به -0

 روش پژوهش

هدف این پژوهش بررسی رابطه ی بین خالقیت مدیران مدارس و عملکرد آنان در جذب منابع مالی در شهرستان المرد 

این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است ؛ زیرا هدف تحقیق توسعه دانش کاربردی  .باشدمی7931-39در سال تحصیلی 

های پژوهش توصیفی می باشد و از نظر نحوه گردآوری دادهدر زمینه بررسی تأثیر خالقیت مدیران مدارس شهرستان المرد 

نفر است که در مدارس  775جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران مدارس شهرستان المرد به تعداد .همبستگی است

مشغول به کار هستند حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان  7931-39دولتی و مدارس غیردولتی این شهرستان در سال 

نفر برآورد گردید و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده نمونه ها انتخاب گردید و پرسشنامه ها بین نمونه ها  66

های مربوط به در این پژوهش جهت بررسی فرضیات پژوهش و شاخص . و داده های پژوهش جمع آوری گردیدتوزیع 

، روایی آن مورد تایید قرار گرفته و پایایی ( 7966)وسط دکتر مقیمی ای استاندارد خالقیت که تاین فرضیات، از پرسشنامه

با ذکر این نکته در این پژوهش نیز . های آماری مورد آزمون و تایید قرار گرفته، استفاده شدآن نیز با استفاده از روش
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ول مربوط به مشخصات قسمت ا. این پرسشنامه شامل دو قسمت است. روایی و پایایی پرسشنامه مجدداً بررسی گردید

بندی ای لیکرت درجهشود که با استفاده از مقیاس پنج درجهجمعیت شناختی و قسمت دوم مربوط به سؤاالت اصلی می

در قسمت اول مشخصات شامل جنسیت، سن، سابقه، سطح تحصیالت از پاسخ دهنده پرسیده شده است و  .شده است

سوال استاندارد جهت سنجش  05قسمت دوم یا قسمت اصلی پرسشنامه شامل دو سوال جهت سنجش عملکرد مالی و 

روایی و پایایی ابزار  .؛ استفاده شد خالقیت است که در دو بعد محتوایی و فرایندی خالقیت را مورد بررسی قرار داده است

یی محتوایی پرسشنامه مورد رواجهت تعیین روایی از دیدگاه متخصصان استفاده شد و : روایی( الف : جمع آوری داده ها 

. الذکر ، از روش آلفای کرونباخ استفاده شدبرای بررسی پایایی پرسشنامه فوق: پایایی( ب .تأیید متخصصان قرار گرفت

های بدست آمده از این سپس با استفاده از داده. آزمون شدپرسشنامه پیش 95ترتیب که ابتدا یک نمونه اولیه شامل بدین 

که نتایج آلفای . میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد SPSSافزار آماری ها و به کمک نرمپرسشنامه

 .باشدکرونباخ به شرح جدول زیر می
 های پرسشنامهضریب آلفای کرونباخ مؤلفه(:7)جدول

ف
ردی

 

 مؤلفه

اخ
ونب

کر
ی 

لفا
آ

 

 مؤلفه

اخ
ونب

کر
ی 

لفا
آ

 

 مؤلفه

اخ
ونب

کر
ی 

لفا
آ

 

 64/5 انگیزش 7

فه
مول

یی
توا

مح
ی 

ها
 

67/5 

ت
القی

خ
 

64/5 

 64/5 چالش پذیری 1

 64/5 میل به موفقیت 9

 69/5 ویژگی های شخصیتی 4

 64/5 ابهام پذیری 0

 64/5 ریسک پذیری 6

 64/5 مهارت شناختی 1

 64/5 هوش و استعداد 6

 64/5 دانش و تخصص 3

 64/5 خالقیت در مسئله یابی 75

دی
آین

 فر
ی

 ها
فه

مول
 

61/5 

 64/5 خالقیت در تعریف مسئله 77

 64/5 خالقیت در آماده سازی 71

 64/5 خالقیت در ایده یابی 79

 64/5 خالقیت در پروراندن ایده 74

 64/5 خالقیت در انتخاب 70
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 64/5 خالقیت در اجرا 76

 64/5 عملکرد مالی 71

 

 یافته های پژوهش

بین خالقیت مدیران مدارس و عملکرد آنان در جذب منابع مالی در شهرستان المرد رابطه معناداری وجود : فرضیه اصلی

 .دارد

 همبستگی پیرسون بین خالقیت مدیران و عملکرد مالی آنان ضریب(:1)جدول

 عملکرد مالی مدیران 

 خالقیت مدیران                  همبستگی پیرسون

 سطح معناداری                                 

 تعداد                       

** 141/5 

557/5 

66 

با توجه به ضریب همبستگی پیرسون بین خالقیت مدیران مدارس به عنوان متغیر مستقل و عملکرد مدیران در جذب منابع 

بنابراین با . باشداست که این مقدار نشان دهنده رابطه مستقیم قویی بین دو متغیر می 14/5مالی به عنوان متغیر وابسته برابر 

معنادار است، فرضیه پژوهش  57/5ارائه شده در سطح آلفای ( 557/5)معناداری  توجه به اینکه ضریب همبستگی با سطح

 .شودمبنی بر وجود رابطه معنادار بین خالقیت مدیران مدارس و عملکرد آنان در جذب منابع مالی پذیرفته می

 

آنان در جذب منابع های بعد محتوایی خالقیت مدیران مدارس و عملکرد به نظر می رسد بین مؤلفه: فرضیه فرعی اول

 .مالی در شهرستان المرد همبستگی معناداری وجود دارد
 همبستگی پیرسون بین بعد محتوایی خالقیت و عملکرد مالی مدیران ضریب (:9)جدول

 .معنادار است 57/5همبستگی در سطح ** 

 .معنادار است 50/5همبستگی در سطح * 

 عملکرد مالی مدیران

 همبستگی پیرسون         های محتوایی خالقیتمولفه

 سطح معناداری                                      

** 014/5 

557/5 

 انگیزش                          همبستگی پیرسون -7

 سطح معناداری                                     

 *919/5  

574/5 

 چالش پذیری                      همبستگی پیرسون -1

 سطح معناداری                                     

769/5 

546/5 

 میل به موفقیت                   همبستگی پیرسون -9

 سطح معناداری                                     

** 410/5 

557/5 

 ویژگی های شخصیتی          همبستگی پیرسون -4

 سطح معناداری                                     

** 966/5 

557/5 

 ابهام پذیری                    همبستگی پیرسون -0

 سطح معناداری                                     

* 165/5 

554/5 

 ریسک پذیری                   همبستگی پیرسون -6

 سطح معناداری                                     

116/5 

550/5 
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 مهارت شناختی                  همبستگی پیرسون -1

 سطح معناداری                                     

** 416/5 

557/5 

 هوش و استعداد                 همبستگی پیرسون -6

 سطح معناداری                                     

531/5 

157/5 

 دانش و تخصص                همبستگی پیرسون -3

 سطح معناداری                                     

 **900/5 

557/5 

های بعد محتوایی خالقیت مدیران مدارس و عملکرد آنان در جذب منابع مالی در بررسی وجود رابطه معنادار بین مؤلفه

انگیزش ، چالش پذیری ، میل به موفقیت ، ویژگیهای شخصیتی ، ابهام پذیری ، ریسک پذیری ، )زیر مؤلفه های که شامل

می باشد ؛ فرضیه پژوهش مورد تایید قرار گرفت و نشان داد که بین ( مهارت شناختی ، هوش و استعداد ، دانش و تخصص

 . مالی رابطه معناداری وجود دارد بعد محتوایی خالقیت مدیران و عملکرد آنان در جذب منابع 

های بعد فرآیندی خالقیت مدیران مدارس و عملکرد آنان در جذب منابع به نظر می رسد بین مؤلفه: فرضیه فرعی دوم

 .مالی در شهرستان المرد همبستگی معناداری وجود دارد
 ضریب همبستگی پیرسون بین بعد فرآیندی خالقیت و عملکرد مالی مدیران (:4)جدول 

 .معنادار است 57/5همبستگی در سطح ** 

 .معنادار است 50/5همبستگی در سطح * 

 عملکرد مالی مدیران

 های بعد فرآیندی خالقیت    همبستگی پیرسونمولفه

 سطح معناداری                                      

** 661/5 

557/5 

 خالقیت در مسئله یابی        همبستگی پیرسون -7

 سطح معناداری                                     

 **047/5  

557/5 

 خالقیت در تعریف مسئله      همبستگی پیرسون -1

 سطح معناداری                                     

** 013/5 

557/5 

 سازی        همبستگی پیرسون خالقیت در آماده -9

 سطح معناداری                                     

** 031/5 

557/5 

 خالقیت در ایده یابی         همبستگی پیرسون -4

 سطح معناداری                                     

* 944/5 

557/5 

 خالقیت در پروراندن ایده     همبستگی پیرسون -0

 سطح معناداری                                     

** 446/5 

557/5 

 خالقیت در انتخاب راه حل    همبستگی پیرسون -6

 سطح معناداری                                     

 *490/5 

557/5 

 خالقیت در اجرای راه حل    همبستگی پیرسون -1

 سطح معناداری                                     

** 666/5 

557/5 

های بعد فرآیندی خالقیت مدیران مدارس و عملکرد آنان در جذب منابع مالی در بررسی وجود رابطه معنادار بین مؤلفه

ایده ، انتخاب راه حل و اجرای راه یابی ، پروراندن مسأله یابی ، تعریف مسأله ، آماده سازی ، ایده)های که شامل زیر مؤلفه

باشد ، ضریب حاصل از آزمون پیرسون در سطح معناداری مشخص شده حاکی از این است که فرضیه پژوهش می( حل 
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مورد تایید قرار گرفته است و بین بعد فرایندی خالقیت مدیران مدارس و عملکرد آنان در جذب منابع مالی رابطه معناداری 

  .وجود دارد

 .به نظر می رسد بین عملکرد مدیران مرد و زن در جذب منابع مالی تفاوت معناداری وجود دارد: فرضیه فرعی سوم
 های مستقل برای عملکرد مدیران مرد و زن در جذب منابع مالینمونه  (:0)جدول 

 سطح معناداری درجه آزادی Tآماره  انحراف استاندارد میانگین تعداد جنسیت

 953/5 47 752/5 535/2 956/4 74 مرد

 544/2 794/4 36 زن

( 50/5)از سطح معناداری آلفای ( 609/5)با سطح معناداری ( 401/5)بدست آمده  Tبا توجه به جدول شماره مقدار 

بنابراین . باشدمی عملکرد مدیران مرد و زن در جذب منابع مالیبزرگتر بوده که حاکی از عدم وجود تفاوت معنادار بین 

در بررسی وجود . تفاوت معناداری مشاهده نشد عملکرد در جذب منابع مالیتوان گفت، بین دو جنس زن و مرد، از نظر می

بین عملکرد مدیران مرد و زن، و مدیران با سطح تحصیالت متفاوت در جذب منابع مالی، تفاوت معناداری تفاوت معنادار 

ادار بین عملکرد مدیران دولتی و خصوصی در جذب منابع مالی، نیز همچنین در بررسی وجود تفاوت معن. مشاهده نشد

 . تفاوت معناداری مشاهده نشد

به نظر می رسد بین عملکرد مدیران با سطح تحصیالت متفاوت، در جذب منابع مالی تفاوت : فرضیه فرعی چهارم

 .معناداری وجود دارد
 تحلیل واریانس یکطرفه سطح تحصیالت و جذب منابع مالی (:6)جدول 

 سطح معناداری Fآماره  میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات 

 976/5 763/7 113/4 1 406/3 بین گروهی

 544/4 69 614/990 درون گروهی

  60 567/940 کل

حاکی از عدم وجود تفاوت معنادار بین ( 976/5)با سطح معناداری ( 763/7)بدست آمده  Fبا توجه به جدول مقدار 

 .باشدسطح تحصیالت مدیران و عملکرد آنان در جذب منابع مالی می

بین عملکرد مدیران دولتی و خصوصی در جذب منابع مالی تفاوت معناداری وجود  به نظر می رسد: فرضیه فرعی پنج

 .دارد
 تحلیل واریانس یکطرفه مدیران مدارس دولتی و خصوصی و جذب منابع مالی (:1)جدول 

 سطح معناداری tمقدار  درجه آزادی انحراف استاندارد میانگین درآمد تعداد نوع مدرسه

 759/5 607/7 64 514/1 455/1 15 دولتی

 607/7 971/6 76 خصوصی
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بزرگتر ( 50/5)از سطح معناداری آلفای ( 759/5)با سطح معناداری ( 607/7)بدست آمده  Tبا توجه به جدول مقدار 

 . باشدبوده، که حاکی از عدم وجود تفاوت بین عملکرد مدیران مدارس خصوصی و مدارس دولتی در جذب منابع مالی می

 

 گیریبحث و نتیجه

-تربیت نسل خالق به منظور توان روبهامروزه به دلیل تغییرات روز افزون و پرشتاب جامعه بشری و نقش کلیدی تعلیم و 

رو شدن با این تغییرات، اهمیت و ضرورت خالقیت و عوامل مؤثر بر آن در تعلیم و تربیت بیش از هر زمان دیگری آشکار 

ترین اهداف آموزش و پرورش و جزء خالقیت و نوآوری از مهم ترین اهداف آموزش و پرورش و جزء مهم. شده است

های آموزشی، بیش از همه عامل در توسعه و تقویت خالقیت در سازمان. های آموزشی استزمانترین رسالت سامهم

مدیریت خالق و نوآور، مؤثر و اثر گذار است؛ زیرا نگرش و اعتقاد مدیران آموزش به خالقیت و نوجویی در خود و 

-راین اگر مدیران مدارس در کنار مهارتتواند محیط آموزش را به کانون تغییرات و نوآوری مبدل سازد، بنابسازمان می

در . آید های ایجاد و رشد خالقیت در آموزشگاه فراهم میهای مدیریت از خالقیت و نوآوری نیز برخوردار باشند زمینه

دانند، زیرا امر تدریس و آموزش و پرورش مدیریت مدرسه را مهمترین عامل تغییر و نوآوری در امر آموزش و پرورش می

به همین دلیل . گیردهای آموزش و پرورش است به گونه عمده در مدرسه صورت میی که محور تمامی فعالیتیادگیر

های مؤثر بر نوآوری و خالقیت در بین مدیران آموزشگاهی کشور اصلی جدایی ناپذیر در مدیریت هر نظام ارزیابی عامل

عی دارد نیازمند تحقیقات وسیعی به منظور شناخت عوامل به دلیل مزایایی که خالقیت در سطوح فردی و اجتما .پویا است

هایی چون مدارس و های خالق هستیم تابه این وسیله اماکن تقویت خالقیت در محیطمؤثر بر خالقیت و باال بردن مهار

 . های نیازمند خالقیت گردد دیگر سازمان

. ای معناداری وجود داردعملکرد مالی آنها رابطههای تحقیق نشان داد که بین خالقیت مدیران و نتایج بررسی مؤلفه

بنابراین برای تأمین منابع مالی مدارس به عنوان عاملی که در جنب و جوش مشکالت اقتصادی کشور، بیشتر از همه مورد 

 .باشدتوجه مسؤالن و برنامه ریزان می

ها و ب منابع مالی گردیده و قابلیتنتایج نشان داد که خالقیت و نوآوری ، موجب رشد و بالندگی مدیران در جذ

پیامدهای مثبت و سازنده خالقیت . نمایدهای جدیدی را برای فعالیتها و برنامه های هر مدیران فراهم میامکانات و فرصت

ها و قابلیتها آنان گردیده و از ایستایی و عدم نوآوری که و نوآوری، موجب افزایش انعطاف پذیری، ارتقاء سطح توانایی

با توجه به اینکه خالقیت برای هر . گردد چیزی جز شکست برای سازمان و مدیران در پی نخواهد داشت ؛ پرهیز می

نتایج نشان داد که از جمله عوامل که . ها باید در این زمینه، بسترهای الزم را به وجود آورندسازمانی الزم است و سازمان

های شخصیتی، سبک شناختی و سبک تفکر اشاره کرد، ن به توانمندی، ویژگیتوابیشترین تأثیر را در خالقیت دارد ؛ می

های شخصیتی نیز مانند تصور قوی از ویژگی. ی سه مؤلفه هوش ، دانش و مهارت فنی استتوانمندی که در بردارنده

و اعتماد به نفس است، از خالق بودن خود ، پشتکار و استقامت ، ابهام پذیری ، ریسک پذیری  ، استقالل ، نیاز به موفقیت 

بر این اساس در این پژوهش که تأثیر دو مؤلفه محتوایی و . توان به سبک شناختی و سبک تفکر اشاره کرددیگر عوامل می

ی معناداری بین خالقیت مدیران و فرآیندی خالقیت بر عملکرد مالی مدیران مدارس مورد بررسی قرار گرفت ؛ رابطه

، صادقی مال ( 7935)نتایج این پژوهش نیز با نتایج تحقیق صادقی سرچهانی و جهانی . گردید  جذب منابع مالی مشاهده
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که خالقیت و از این نظر ( 1553)و شالی و گیبسون ( 7937)، سامخانیان ( 7963)، طهماسبی و تاجور ( 7963)امیری 

 . همسو می باشد های آموزشی و رشد سازمان نوآوری، از مهمترین اهداف آموزش و پرورش و مؤثر در توسعه

 

 

 منابع

 فارسی

  ،شناسایی وجذب منابع مالی برای تامین نیازهای آموزش و پرورش از طریق مشارکت (. 7966)آقا خشی، صادق

 .، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهرانشهرمردمی در اسالم

 ،بررسی عوامل مؤثر درخالقیت ونوآوری کتابداران (7935)تفرشی، شکوه، سپهر، فرشته وکریمی، کبری ،

 .775-37دانشگاهی اصفهان ازدیدآنان، پژوهش نامه کتابداری واطالع رسانی، سال دوم، شماره اول، 

  ،انتشارات آستان قدس رضوی: وشیوه های پرورش آن، مشهدماهیت خالقیت (. 7963)حسینی، افضل السادات. 

  ،وزارت آموزش وپرورش: ، تهران، آمارآموزش وپرورش(7961)دفترهماهنگی وتلفیق طرح ها وبرنامه ها. 

 تحلیل راهبردی مولفه های رشد خالقیت در نظام آموزش و  ،(7963)ک، باب ،نگاهداریو کی نژاد محمدعلیز

 .49-10، 4شماره ، ،زمستان فرهنگ راهبرد  ،ورپرورش کش

  انتشارات رسانه: ، تهرانخالقیت و نوآوری در سازمان آموزشی(. 7937)ربیع،سام خانیان، محمد. 

 بررسی تاثیر عوامل فردی بر خالقیت مدیران مدارس متوسطه شهر ( .7935)سرچهانی، زهرا و جهانی جعفر

 .07-15، 1( 0)، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، شیراز

  ،ی تأمین مالی در آموزش و پرورش از دیدگاه اولیا و کارشناسانهابررسی شیو(. 7963)شیخ زاده، مصطفی ،

 .99-17، 1های تربیتی، شمارهفصلنامه پژوهش

  ،ارائه مدل مفهومی برای سنجش خالقیت، ماهنامه توسعه انسانی پلیس( . 7963)صادقی مال امیری، منصور  ،

 .771-31سال هفتم،

  ،عوامل فردی و سازمانی با خالقیت مدیران مدارس متوسطه رابطه ( . 7963)طهماسبی، سیاوش و تاجور،آذر

 .45-17، ابتکار و خالقیت در علوم، شماره اول، شهرستان اردبیل

  های تاثیر سازکارهای تخصیص منابع مالی بر عملکرد آموزشی گروه(. 7966)عزتی، میترا و نادری، ابوالقاسم

، 01نامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شمارهمطالعه موردی دانشگاه تهران، فصل: آموزشی دانشگاهی

19-04. 

  رابطه بین سبک رهبری با راهبردهای مقابله با تعارض مدیران متوسطه( . 7931)کریمی ، فریبا ، شش بری ، لیدا 

 .  7931ی نوآوری های مدیریت آموزشی ، سال هشتم ، شماره دوم ، بهار ، مجله

  انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی (مفاهیم و رویکردها)موزش عالی آ (.7937)هاشمی ، سید احمد ،. 

 المرد ، دانشگاه . والدین و آموزش و پرورش(. 7937. )هاشمی، سید احمد، بالغت، سید رضا و بهمنی، مصطفی

 . آزاد اسالمی واحد المرد
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