مديريت در دانشگاه اسالمی  /1سال سوم ،شماره  /2بهار و تابستان2353
Management in The Islamic University, 1024 (Spring &Summer) 7, Vol. 3, No.2

بررسي رابطة بین سرمایة فکری و خالقیت در دانشگاه اسالمي



2

محمد تابان  1؛ علیرضا خیری
4
حسن رحیمی پردنجانی 3؛ فريده صیدی

چکیده
هدف :هدف اين پژوهش ،مطالعة سرماية فکری و خالقيت در دانشگاه اسالمي با رويکرد توسعة منابع
انساني راهبردمحور بوده است .دانشگاه اسالمي با رويکردی راهبردی و با ايجاد يک محيط خالقانه ميتواند
به توسعة منابع انساني كمک كند .اين تحقيق از نظر هدف كاربردی است .روش :روش اين پژوهش از نوع
توصيفي -همبستگي است .جامعة آماری تحقيق شامل كليةاعضای هيئت علمي دانشگاه ايالم است .حجم
نمونه به روش سرشماری 551 ،نفر تعيين شده است .برای سنجش رابطة بين سرماية فکری و خالقيت ،از
پرسشنامة استاندارد سرماية فکری و خالقيت ،به ترتيب با آلفای كرونباخ  1/05و  1/01استفاده شده است.
یافتهها :بين سرماية فکری و ابعاد آن با خالقيت ،رابطة معنادار وجود دارد .نتیجهگیری :سرمايهگذاری
در بخش سرم اية فکری (توسعة منابع انساني) تأثير قابل توجهي در ايجاد ظرفيت در دانشگاه اسالمي دارد .به
عبارت ديگر؛ افزايش توان سرماية فکری و توسعة راهبردمحور ،موجب ارتقای ظرفيت نوآوری منابع انساني
و به دنبال آن در نظام علمي كشور خواهد شد.

واژگان کلیدی :سرماية فکری ،سرماية ساختاری ،سرماية انساني ،سرماية رابطهای ،خالقيت.
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الف) مقدمه
امروزه توان سازگاری و ادارۀ تغييرات ،عنصر اصلي موفقيت و بقای هر سازماني است و كسب اين تواناييها،
مستلزم توجه سازمان به خالقيت و نوآوری افراد است .الزمة سازگاری با اين روند اين است كه سازمانها بتوانند
فضاها و فرصتهايي را ايجاد كنند تا كارمندان بتوانند خالقيت5های خود را بروز دهند.
در فضای رقابتي امروز ،دانش به عنوان مهمترين سرمايه ،جايگزين سرماية مالي و سرماية فيزيکي شده
است(قليچلي و مشبکي .)233 :5301 ،سرماية فکری 2يک دارايي نامشهود مهم در سازمانهای امروزی است؛ به ويژه اكنون
كه اقتصاد جهان كامالً به فنّاوری وابسته است(عبداهلل و صوفيان .)130 :2152 3،اهميت داراييهای نامشهود(مانند مهارتهای
نيروی كار و سازمان) كه منظور همان سرمايههای غير از سرمايههای مالي و فيزيکي است ،در افزايش سودهای آتي
و توان رقابتي سازمان ،در حال افزايش است(دستگير و محمدی .)26 :5300 ،محيطهای آموزشي به ويژه دانشگاهها ميتوانند
با افزايش خالقيت كاركنان و سرماية فکری ،ميزان كارايي و اثربخشي كاركنان و منابع ديگر سازمان را افزايش
دهند .بنابر اين ،ميتوان با ايجاد محيطي برای افزايش خالقيت ،ميزان سرماية فکری و در نهايت ،كارايي و اثربخشي
منابع را افزايش داد.
اهداف آموزش عالي ،شامل حفظ سنّتهای علمي ،تربيت متخصصان ،تربيت عمومي ،توسعة ميراث فرهنگي،
تأسيس مراكز تحقيق و حل مسائل جامعه است .عالوه بر اين ،دانشگاه اسالمي اهداف قرب الهي ،فضائل اخالقي،
اجتماعي شدن انسان ،سازگاری انسان با محيط ،سعادت فردی و اجتماعي ،تربيت انسانهای نقّاد و متفکّر ،توليد دانش
و تربيت متخصصان را دنبال ميكند(محسني زنوزی و كشاورز .)61 :5300 ،در دانشگاه اسالمي بايد نوآوری و خالقيت در
همه زمينهها از جمله در زمينة توليد و اشاعة علم و دانش ،تربيت نيروهای متخصص ،حل مسائل جامعه و توسعة
ميراث فرهنگي وجود داشته باشد .بنابر اين ،در دانشگاه اسالمي ،بايد نوآوری و خالقيت در بين دانشجويان و اساتيد،
برنامهها و فضای دانشگاه و به طوری كلي در سرمايههای اين دانشگاه وجود داشته باشد(.شريعتمداری)51 :5305 ،

مسئله يا چرايي پژوهش اين است كه با در نظر گرفتن اسناد باالدستي ،شامل سند چشمانداز ،نقشة جامع علمي
كشور ،سياستهای كلي تحول در نظام اداری و اهداف راهبریهای وزارت علوم ،به موضوع توسعة منابع انساني و
همچنين در سطح كالن به توسعة سرماية انساني در اين اسناد پرداخته شده است و با تحليل اين اسناد ،موضوع
راهبردی اقتدار علمي آشکارتر ميشود .آگاهي سياستگذاران از ظرفيت سرماية فکری و ارتباط آن با خالقيت ،به
عنوان يکي از محورهای اساسي در دستيابي به اقتدار علمي و تحقق مزيت رقابتي كمک شاياني ميكند .همچنين
اين پژوهش به عنوان پشتوانهای برای تدوين راهبردهای مديريت منابع انساني در نظام آموزش عالي حائز اهميت
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است .از اين رو ،هدف پژوهش تعيين رابطة بين سرماية فکری(ساختاری ،رابطهای و انساني) و خالقيت در دانشگاه
اسالمي است.

ب) ادبیات پژوهش
 .1سرمایة فکری
كاربرد سرماية فکری توسط محققان به اواسط سال  5661برميگردد كه شامل ادبياتي وسيع ميشود .ابتدا از
حسابداری كه واژهای ناملموس بود ،به عنوان مترادف سرماية فکری استفاده شد .بعدها پيشرفت سريعي در اين زمينه
صورت گرفت؛ به طوری كه اهميت سرماية فکری بر همگان آشکار شد(الکانيز و همکاران .)513 :2155 5،بروكينگز 2در
سال  ،5665درباره سرماية فکری ميگويد :ارزشمندترين دارايي نامشهود در جهت پيشرفت سازمان است ،كه برای
تحريک نوآوری و خالقيت و افزايش عملکرد شركتهای بزرگ استفاده ميشود(.عبداهلل و صوفيان)130 :2152 ،

با اينکه محققان زيادی روی سرماية فکری كار كردهاند ،ولي تا كنون تعريف كامل و جهانشمول برای آن
ارائه ندادهاند.

بونتيس)2113(3

سرماية فکری را دانش اقتصاد تعريف كرده است .دانش اقتصاد شامل دانش توليد،

نوآوری و خالقيت است(سعيدی و همکاران .)5 :2152 3،سازمان همکاری و توسعة اقتصادی 1،سرماية فکری را ارزش
اقتصادی تعريف كرده است .ارزش اقتصادی در اين تعريف ،توسط دو دسته از داراييهای نامحسوس شركت ايجاد
ميشود(همتي و همکاران:5306 ،

 .)29تعاريف سرماية فکری بر اين اصل استوار است كه سرماية فکری ،مجموع

داراييهای نامشهود سازمان از جمله :سرماية انساني ،سرماية ساختاری و سرماية ارتباطي ميباشد و اكثر پژوهشگران
روی آنها اتفاق نظر دارند.
 .2سرمایة انساني
سرماية انساني بيانگر موجودی دانش هر يک از كاركنان سازمان است(بونتيس و همکاران .)336 :2112 ،بونتيس بر اين
باور است كه سرماية انساني مثل يک منبع نوآوری و خالقيت است .استيوارت )5665(9سرماية انساني را مکان شروع
مراحل ترقي ،منبع و سرچشمة نوآوری و خالقيت ميداند(شيخي .)51535 :2152 ،به طور خالصه سرماية انساني را ،تمام
توانمندیها شامل نگرش ،دانش ،مهارت ،نوآوری ،خالقيت ،دانش ضمني موجود در ذهن و تجربيات افراد و
مديران يک سازمان را در بر ميگيرد.
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 .3سرمایة ساختاری
سرماية ساختاری شامل همة سرمايههای غير انساني در سازمان ميشود كه در بر گيرندۀ پايگاههای داده،
نمودارهای سازماني ،دستورالعملهای اجرايي فرايندها ،راهبردها ،برنامههای اجرايي و به طور كلي هر آنچه ارزش آن
برای سازمان باالتر از ارزش مادی آن باشد ،است(روس 5و همکاران .)5665 ،چن و

همکارانش()2113

معتقدند سرماية

ساختاری ميتواند به كاركنان پشتيباني برای تحقق عملکرد فکری بهينه و نيز عملکرد كسب و كار سازمان كمک
كند .سرماية ساختاری بر خالف سرماية انساني ،به طور كامل تحت كنترل سازمان است؛ به طوری كه سازمان
ميتواند با ايجاد محيطي ،شرايط بروز خالقيت را مهيا كند(شيخي .)51530 :2152 ،بنابر اين ،سرماية ساختاری و سرماية
انساني در تعامل با يکديگر به سازمانها كمک ميكنند تا به طور هماهنگ سرماية مشتريان را شکل و توسعه داده ،به
كار گيرند.
 .4سرمایة مشتری (رابطهای)
مضمون اصلي سرماية مشتری ،دانش به كار گرفته شده در شبکههای بازاريابي سازمان و روابط با مشتری در
حين انجام كسب و كار است(بونتيس و همکاران .)05 :2111 ،استيوارت( )5665اظهار ميدارد موضوع اصلي سرماية مشتری،
دانش موجود در شبکههای بازاريابي و روابط با مشتريان است كه كاركنان با ايجاد خالقيت ميتوانند در اين زمينه
موفقتر باشند(همتي .)25 :5306 ،سرماية ارتباطي شامل وابستگيهای برونسازماني ،مانند وفاداریهای مشتريان ،حسن
شهرت و روابط شركت با تأمينكنندگان منابع است(.نيکومرام و اسحاقي)530 :5306 ،

 .5خالقیت و نوآوری
خالقيت واژهای عربي از ريشة «خلق» به معني آفريدن است .در لغتنامه دهخدا خالقيت به معنای خلق كردن و
به وجود آوردن است(.محبوبي و توره)56 :5305 ،

در حوزۀ مديريت دانشمندان تعاريف بسياری ارائه شده است ،اما وجه اشتراک بسياری از تعاريف ارائه شده
را ميتوان در عوامل تازگي ،ارزشمندی و تناسب جمع كرد .از اين رو ميتوان خالقيت را به كارگيری تواناييهای
ذهني برای ايجاد يک فکر يا مفهوم جديد دانست(.طبرسا و همکاران)5 :5306 ،

خالقيت و نوآوری به عنوان عوامل حائز اهميت در سازمانهای امروزی در جهت پيشبرد اهداف فردی و
اجتماعي ،منجر به ايجاد نوعي انعطافپذيری شده ،افزايش توانايي رقابت را ميسّر ميسازد(رانکو)310 :2113 ،2؛ به
گونه ای كه از ديدگاه جهاني و تاريخي ،خالقيت و نوآوری برای پيشرفت انسان و ايجاد تغييرات عميق در محيط
بسيار اهميت دارد(تقيزاده و زينالزاده .)133 :2152 ،خالقيت نقطة آغاز نوآوری موفق است؛ به طوری كه نوآوری ،استفاده
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از افکار جديد و خالقي است كه به وجود ميآيد(محبوبي و توره .)56 :5305 ،بنابر اين ،يک سازمان برای پيشرفت و ترقي
همواره به خالقيت و نوآوری نيازمند است و اينها از مهمترين عواملياند كه يک سازمان ميتواند به وسيلة آن در
محيط رقابتي حال حاضر باقي بماند .برای به كارگيری خالقيت ،بايد شرايطي از جمله :سرماية فکری شامل سرماية
انساني ،ساختاری و مشتری وجود داشته باشد تا امکان بروز خالقيت فراهم باشد .پژوهشگران خالقيت را «توليد
ايدههای جديد و نو» و نوآوری را تحول يک ايده به صورت ديگر و انجام كارهای به روشهای جديد تعريف
كردهاند(.هييه)213 :2119 5،

 .6دانشگاه اسالمي
دانشگاه اسالمي ،محل تربيت دانشجوياني خواهد بود كه عالوه بر كسب تخصص در رشتة تحصيلي خود ،از
حيث تجارب و عقل بشری ،از رهاورد وحي و دين ،حداقل در رشته خود در حد تخصص برخوردار شوند و بتوانند
از حيث ظاهر ،عامل به ظواهر ديني باشند و تنها به تعليم نپردازند ،بلکه به تهذيب نيز بپردازند(علياحمدی.)23 :5305 ،
دانشگاه اسالمي با ايجاد خالقيت و نوآوری در عرصههای مختلف ميتواند بر بسياری از بحرانهای پيش روی
نظامهای آموزشي غلبه و باری از معضالت گريبانگير بشری را حل كند .دانشگاه اسالمي امروزه با توليد علم و دانش
بدون نگرش سودگرايانه به آن ميتواند در احيای روحية پژوهش و خالقيت كه در سالهای قبل دانشمندان كشور
عزيزمان بهره ميجستند ،نقش حياتي و مهمي ايفا كند(.محسني زنوزی و كشاورز)61 :5300 ،

 .7خالقیت در دانشگاه اسالمي
امروزه دانشگاهها برای كسب و حفظ موفقيت ،بايد ميزان توجه به تحقيقات را افزايش داده ،همواره در جهت
افزايش كارايي سرماية فکری دانشگاه تالش كنند .دانشگاههای اسالمي در جهت بهكارگيری بهتر سرمايههای
فکری دانشگاه ،مي توانند از طريق ايجاد نوآوری و خالقيت توسط همکاری و مشاوره رئيس دانشگاه با گروهي از
مشاوران ،استفاده كنند .خواستار و

همکارانش()5365

در پژوهش خود بيان كردند كه دانشگاه اسالمي در جهت

افزايش خالقيت در دانشگاه از روشهای .5 :ارزشگذاری ايدههای خالقانه و توسعة رويّههايي برای تبديل اين ايدهها
به نتايج عيني ارزشمند برای جامعة اسالمي .2 ،تأكيد بر حفظ و احترام به حقوق فکری و معنوی پديدآورندگان از
طريق تدوين منشور حقوق مالکيت فکری .3 ،تقويت سيستم مديريت دانش و تأكيد بر جامعة داناييمحور برای
توسعة خردورزی در جامعه .3 ،تأكيد بر كار تيمي و فرهنگ همفکری برای ايجادافزايي بين انديشمندان استفاده
شده است(.خواستار و همکاران)513 :5365 ،

ج) پیشینة پژوهش

5. Heye
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در زمينة رابطة بين اجزای سرماية فکری و خالقيت ،تحقيقاتي در داخل و خارج صورت گرفته است كه در
جدول يک برخي از آنها بررسي شدهاند.
جدول 1
نتایج

پژوهشگران
دخلي و کلرک،

1

در تحقيقي كه روی  16كشور جهان انجام دادند ،نتيجه گرفتند بين خالقيت و سرماية انساني رابطة معناداری

2994

وجود دارد؛ به طوری كه عقيده داشتند سرماية انساني نقش يک محرّک خالقيت و نوآوری را دارد

جعفری و همکاران،

در پژوهشي بر روی عملکرد سازمانها و تأثير سرمايههای فکری بر روی عملکرد سازمان ،نشان دادند

2911

سازمانهايي كه دارای نوآوریها و خالقيت بيشتری بودند ،سرماية فکری و سرماية ساختاری بيشتری داشتند.
پي برد كه سرماية فکری با خالقيت رابطة مستقيم دارد .به همين دليل ،در جهت افزايش خالقيت افراد و

شیخي2912 ،
چانگ و بیرکت،

كاركنان بايد به سرماية فکری و ابعاد آن توجه بيشتری شود.
2

نشان دادند كه برای پيشرفت و ايجاد خالقيت ،بايد از سرماية ساختاری به منظور مديريت سرماية انساني و

2993

سرماية رابطهای استفاده كرد.

د) فرضیه اصلي پژوهش
بين سرماية فکری و خالقيت در دانشگاه اسالمي رابطة معناداری وجود دارد.
فرضیههای فرعي:

 .5بين بعد سرماية انساني و خالقيت در دانشگاه اسالمي رابطة معناداری وجود دارد.
 .2بين بعد سرماية ساختاری و خالقيت در دانشگاه اسالمي رابطة معناداری وجود دارد.
 .3بين بعد سرماية رابطهای و خالقيت در دانشگاه اسالمي رابطة معناداری وجود دارد.

1. Dakhli & Clercq
4. Chang & Birket
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توسعه منابع
انساني
سرمايه فکری
خالقیت

سرمايه انساني

در دانشگاه
اسالمي

سرمايه
ساختاری
سرمايه رابطهای
نمودار  :1الگوی مفهومي تحقیق

هـ) روش تحقیق
با توجه به طرح تحقيق و نحوۀ بيان اهداف آن ،روش تحقيق از نوع توصيفي -همبستگي و از نظر هدف،
كاربردی است كه به دنبال بررسي رابطة بين سرماية فکری و خالقيت در دانشگاه ايالم است .جامعة آماری تحقيق
شامل كلية اعضای هيئت علمي دانشگاه دولتي ايالم( 551نفر) ميباشند و از روش سرشماری برای حجم نمونه
استفاده شده است .برای سنجش سرماية فکری از پرسشنامة

بونتيس()5666

و برای سنجش خالقيت از پرسشنامه

خالقيت مقيمي( )5300استفاده شده است .پايايي پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفای كرونباخ محاسبه و به ترتيب:
ضريب  ./05برای پرسشنامة سرماية فکری و  ./01برای پرسشنامة خالقيت به دست آمد .در اين تحقيق از كل نمونه
مورد مطالعه 51/6 ،درصد زن و  06/5درصد مرد ميباشند.

و) یافتهها
برای بررسي فرضيههای تحقيق ،پس از كسب نمرات مربوط به هر يک از متغيّرهای خالقيت و سرماية
فکری(انساني ،ساختاری ،رابطهای) ،از نرمافزار  PLSبه دليل قدرت پيشبيني مناسب ،بررسي همگرايي متغيّرها و
همچنين در پژوهشهای با حجم كمتر و دادههای غير نرمال(ميرمحمد ،سيد عباسزاده ،جواد اماني ،هيمن خضری آذر ،قاسم پاشوی :5363 ،

 .)13استفاده شده كه نتايج آن در ادامه آمده است.
 .1بررسي فرضیة اصلي تحقیق
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با توجه به جدول  ،2رابطة ميان متغيّرهای سرماية فکری و خالقيت معنادار است .به منظور محاسبة روايي
همگرا از معيار ميانگين واريانس استخراج شده ( 5)AVEاستفاده شده است .اگر  AVEبزرگتر از  1 .11باشد،
شاخصها روايي همگرايي مناسبي دارند؛ به اين معني كه يک متغيّر پنهان قادر است بيش از نيمي از واريانس
شاخصهای (متغيّرهای آشکار) خود را به طور متوسط توضيح دهد .با توجه به اينکه در اين تحقيق شاخص AVE

برای هر دو متغيّر سرماية فکری و خالقيت باالی  1 .11است ،لذا روايي همگرای سازههای تحقيق تأييد ميشود .در
دو ستون آخر جدول  ،2پايايي تركيبي 2برای متغيّرها نشان داده شده كه تمامي اين ضرايب از مقدار  1 .51باالترند و
نشان از پايايي و اعتبار ابزار اندازهگيری دارند.
جدول  :2ماتریس همبستگي بین متغیّرهای پنهان
متغیّرهای تحقیق

سرمایة فکری

سرماية فکری

5

خالقيت

13310

خالقیت

AVE
13560

C. R
13063

5

13051

13651

شاخصهايي از قبيل  GFI3 ،NFI3و  AGFI1شاخصهای تناسب مدلند .در اين شاخصها هر چه ارزش بيشتر
باشد ،مدل تناسب بهتری دارد .جدول  3شامل مهمترين شاخصهای برازش مدل است و نشان ميدهد كه تمامي اين
شاخصها حاكي از تناسب مدل با دادههای مشاهده شده ميباشند؛ زيرا نسبت كای دو بر درجه آزادی كمتر از ،3
شاخص  RMSEAكمتر از  1 .10و مابقي شاخصها نيز قابل قبولند .به بيان ديگر؛ مدل تحقيق معنادار و قابل قبول است.
جدول  :3شاخصهای برازش الگو
نام شاخص

مقدارهای به دست آمده
مقدار به دست آمده

حد مجاز

كای دو بر درجه آزادی

2 .503

كمتر از 3

نيکويي برازش ()GFI

1 .63

باالتر از %61

5. Average Variance Extracted.
2. Competitive Reliability
3. Normed Fit Index
3. Goodness of Fit Index
1. Adjusted Goodness of Fit Index
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ريشه ميانگين مربعات خطای برآورد ()RMSEA

1 .190

كمتر از %10

برازندگي تعديل يافته ()CFI

1 .69

باالتر از %61

نيکويي برازش تعديل شده ()AGFI

1 .63

باالتر از %61

به منظور آزمون فرضيههای تحقيق ،از روش كمترين توان دوم جزيي( )PLSاستفاده شده كه نتايج آن در
جدول  3نشان داده شده است كه با توجه به آماره  ،tفرضية اصلي تحقيق تأييد شدهاند.
جدول  :4بررسي فرضیة اصلي تحقیق
فرضیة اصلي تحقیق

ضریب مسیر

آماره t

نتیجة فرضیه

سرماية فکری ← خالقيت دانشگاه اسالمي

1 .310

9 .915

تأييد

همانطور كه از جدول مشاهده ميشود ،مقدار  tبه دست آمده ( )9 .915از  5369بيشتر بوده كه نشاندهندۀ
وجود رابطه بين سرماية فکری و خالقيت دانشگاه اسالمي است .لذا آزمون در ناحية  H5واقع ميشود .بنابر اين،
ميتوان نتيجه گرفت كه سرماية فکری بر خالقيت دانشگاه اسالمي تأثيرگذار است.
 .2بررسي فرضیههای فرعي تحقیق

روابط ميان متغيّرهای سرماية انساني ،ساختاری و رابطهای با خالقيت در جدول  1آورده شدهاند .با توجه به
اينکه همة tهای به دست آمده شامل سرماية انساني( )3/256و ضريب تأثير( ،)1/050سرماية ساختاری( )2/631و
ضريب تأثير( ،)1/019سرماية رابطهای( )2/136و ضريب تأثير( ،)1/911بزرگتر از  5/69هستند ،در نتيجه هر سه
فرضية فرعي نيز تأييد ميشوند.
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ز) نتیجهگیری
در عصر اطالعات و فرا اطالعات و فرايند تغيير و تحوالت پرشتاب كه تمامي عصرهای زندگي بشر به ويژه
حوزۀ سازماني را در برگرفته است ،بدون شک نظام علمي و دانشگاهها از جمله نهادهای اصلي محور توسعه ،رشد و
بالندگي همهجانبه محسوب ميشوند .در اين ميان ،نقش توسعة سرمايههای فکری حاصل از توسعة منابع انساني با
رويکرد راهبردی به منظور پايداری و دستيابي به مزيت رقابتي غير قابل انکار است .همچنين خالقيت ،تفکر خالق و
نوآوری ،همواره از دغدغههای صاحبنظران برای تحقق اهداف فردی و سازماني و پاسخگويي به تغيير و تحوالت،
تالش برای حداكثر استفاده از فرصتها بوده است .بدون شک تمامي دستاوردهای تمدن بشری حاصل سرماية فکری
مولّد توسعه يافته ،خالقيت و نوآوری با محوريت نظامهای علمي به ويژه دانشگاهها بوده است .با توجه به تمدن
ايراني و اسالمي ،نقش دانشگاه اسالمي به عنوان يکي از مراكز علمي توسعهيافته ،منشأ بسياری از تحوالت كمالگرا
و بالنده با تمركز بر بعد انساني ميباشد و جهتگيری دانشگاه اسالمي در راستای رشد و توسعة سرماية فکری و
خالق با حفظ هويت اسالمي و انجام راهکارهای مبتني بر آموزههای اسالمي در جهت حل چالشهای حوزۀ فکر و
انديشه گام برداشته ،با تکريم دانش و تقويت فرهنگ داناييمحور ،با تمركز بر دو بعد تعليم و تربيت تعاليمحور،
رسالت خود را دنبال ميكند .نتايج حاصل از پژوهش حاضر به شرح ذيل است:
 .5يافتههای حاصل از تحليل دادهها نشان ميدهد كه بين سرماية فکری و خالقيت در دانشگاه اسالمي رابطة
معناداری وجود دارد؛ به طوری كه سرمايهگذاری در بخش سرماية فکری(توسعة منابع انساني) تأثير قابل توجهي در
ايجاد ظرفيت در دانشگاه اسالمي دارد .به عبارت ديگر؛ افزايش توان سرماية فکری و توسعة راهبردیمحور ،موجب
ارتقای ظرفيت نوآوری منابع انساني و به دنبال آن نظام علمي كشور خواهد شد .نتايج اين پژوهش با مطالعات
نهاپيت و گوشال )5660(5و محسني زنوزی و كشاورز ( )5300همراستاست.
 .2يافتهها نشان ميدهند كه بين سرماية انساني و خالقيت در دانشگاه اسالمي ،رابطة معناداری وجود دارد .به
عبارت ديگر؛ توسعة واقعي سرماية انساني يا منابع انساني ،موجب بهبود خالقيت در دانشگاه اسالمي ميشود؛ به طوری
كه ارتقا و توانمندسازی سرماية انساني در ابعاد مختلف از جمله :دانش ،مهارت ،انگيزش و در نهايت شايستگيهای
محوری منابع انساني اثرگذار بوده ،ضمن ارتقای خالقيت و نوآوری ،افزايش محصوالت فکری و علمي برای
پاسخگويي به نيازهای جامعه را دنبال ميكند .نتايج اين فرضيه با يافتههای تايلس و همکاران( )2115همراستا ميباشد.

1. Nahapiet & Ghoshal
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 .3يافتههای ديگر حاكي از اين است كه بين سرماية ساختاری و خالقيت در دانشگاه اسالمي رابطة
معناداری وجود دارد؛ به طوری كه سرماية ساختاری ميتواند زمينة تعامل و همکاری بين منابع انساني و ساير حوزهها
را تقويت و تعامل و تبادل دانش را تقويت كند و عالوه بر بروز خالقيت ،در زمينهای ديگر از جمله :فعاليتهای
مديريتي ،يادگيری سازماني ،فردی و خلق دانش مؤثر است .اين پژوهش با يافتههای دموری و

همکاران()5300

همراستا ميباشد.
 .3همچنين ساير آزمون فرضيهها نشان ميدهد كه بين سرماية رابطهای(مشتری) و خالقيت رابطة مثبت و
معناداری وجود دارد .سرمايهگذاری در اين زمينه موجب وفاداری مشتريان شده ،حسن شهرت سازمان را به دنبال
دارد .يافتههای اين پژوهش با مطالعات بونتيس و همکاران( ،)2111مالکم( )2112همراستا است.

با توجه به يافتههای پژوهش ،پيشنهادهايي به شرح ذيل ارائه ميشود:
 .5فراهم آوردن زمينه مشاركت سرماية فکری در دانشگاه اسالمي ،در حوزههای تصميمگيری و توليد ايده،
انديشه و فکر به منظور تحقق اهداف نظام علمي كشور؛
 .2استفاده از تمامي ظرفيتهای منابع انساني از جمله :مهارتها ،دانش و تجربه ،در قالب شايستگيهای محوری
برای توليد دانش و در نهايت ،مرز شکني دانش برای دستيابي به مزيت رقابتي؛
 .3تدوين برنامههای مناسب برای طراحي و استقرار فنّاوری اطالعات در نظام علمي متناسب با اهداف دانشگاه
اسالمي؛
 .3استقرار فضای تحولآفرين و بالنده برای حداكثر تعامل بين دانشجويان ،اساتيد و مديران نظام علمي به
منظور بهرهگيری از خالقيتهای علمي آنها.
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