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 سازمان یور بهره و شرفتیپ با رانیمد تیخالق رابطه یبررس

 
 یرستم رجیا

 المیا باختر دانشگاه.الملل نیب یابیبازار-یبازرگان تیریمد ارشد یکارشناس  یدانشجو

 انیموسو هیسم دهیس

 المیا باختر دانشگاه.الملل نیب یابیبازار-یبازرگان تیریمد ارشد یکارشناس  یدانشجو

 یمهک طاهره

 المیا باختر دانشگاه. یصنعت تیریمد-یبازرگان تیریمد ارشد یکارشناس  یدانشجو

 ینیاسی یعل

 المیا دانشگاه یعلم ئتیه وعضو اریاستاد

 چکیده

 پژوهش حاضر به بررسی رابطه خالقیت مدیران با پیشرفت و بهره وری سازمان می پردازد.

 خالق با مشکالت روبرو شده و به حل آنها بپردازند.هدف؛ پرورش انسان هایی است که بتوانند با مغزهای 

یکی از عوامل مؤثر در بروز خالقیت در یک جامعه، زمینه سازی و بستر سازی در بین انسان ها جهت ایجاد فرهنگی است که در آن همگان 

 کنند.در تالش برای رشد دادن دیگران هستند و با تأثیر بر روی یکدیگر به پیشرفت جامعه کمک می 

پیمایشی به منزله مناسب ترین روش برای بررسی نقش خالقیت مدیر بر پیشرفت سازمان به انجام رسیده  -این پژوهش با روش توصیفی

است که در بخشی از کار با مراجعه به کتب، اسناد و مقاالت مربوط به موضوع اطالعات گردآوری شده و سپس با طرح پرسشنامه و پیمایش 

 انجام رسیده است.  اطالعات آن به

نفر از مدیران و معاونان سازمان آب و فاضالب شهر ایالم می باشد که با استفاده از روش نمونه  222جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 

و  نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. جهت تجزیه 08معاون و در مجموع  45مدیر و  22گیری نظام دار تصادفی متناسب با حجم، تعداد 

 تحلیل داده ها از روش آماری موجود در آمار توصیفی مانند جدول توصیفی، نمودارهای فراوانی و درصدها استفاده شده است و تحلیل آنها با

 و آزمون خی دو انجام گرفته است و جهت اثبات و رد فرضیات از آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردیده است. SPSSاستفاده از نرم افزار 

 سازمان-بهره وری -خالقیت-مدیریت :د واژه هاکلی
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 مقدمه

پیشرفت روزافزون دانش و فناوری و جریان گسترده اطالعات، امروزه جامعه ما نیازمند آموزش   مهارت هایی است که با کمک آن 

بتوانند با مغزی خالق با مشکالت روبرو بتواند همگام با توسعه علم و فناوری به پیش برود. هدف باید پرورش انسان هایی باشد که 

شده و به حل آن ها بپردازند. به گونه ای که انسان ها بتوانند به خوبی با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و با بهره گیری از دانش جمعی 

افکار نو به سوی یک جامعه  و تولید افکار نو مشکالت را از میان بردارند. امروزه مردم ما نیازمند آموزش خالقیت هستند که با خلق

سعادتمند قدم بردارند. رشد فزاینده اطالعات، سبب شده است که هر انسانی از تجربه و علم و دانشی برخوردار باشد که دیگری 

ت فرصت کسب آنها را نداشته باشد، لذا به جریان انداختن اطالعات حاوی علم و دانش و تجربه در بین انسان ها یکی از رموز موفقی

در دنیای امروز است. هیچ کس قادر نیست که میزان اطالعات واقعی هر کس که در گوشه ذهن او نهفته است پی ببرد. این 

اطالعات زمانی به حرکت در می آید که انگیزه ای قوی سبب رها شدن آن به بیرون ذهن می شود. در این مرحله انسان ها به 

یگر می کوشند و در نهایت سبب می شود جریانی از علم و دانش و تجربیات میان سرنوشت یکدیگر حساسند و در جهت رشد یکد

آنها جاری شود که همین امر زمینه ساز نوآوری و خالقیت خواهد بود. یکی از عوامل مؤثر در بروز خالقیت در یک جامعه، زمینه 

تالش برای رشد دادن دیگری هستند و با  سازی و بسترسازی در بین انسان ها جهت ایجاد فرهنگی است که در آن همگان در

 (.73:  1731تأثیر بر روی یکدیگر به پیشرفت جامعه کمک می کنند )میرسپاسی، 

همه سازمان ها برای ماندگاری نیازمند اندیشه های نو و نظرهای بدیع و تازه اند. افکار و نظرهای جدید، مانند روحی در کالبد 

نیستی، نجات می دهد. برای آن که بتوان در دنیای متالطم و متغیر امروز به حیات ادامه داد سازمان دمیده می شود و آن را از 

باید به نوآوری و خالقیت روی آورد و ضمن شناخت تغییرات و تحوالت محیط برای رویارویی با آن ها، پاسخ های بدیع و تازه 

اد و بدان ها شکل دلخواه را داد خالقیت هر نظام اجتماعی، پدیده ای تدارك دید و همراه تأثیرپذیری از این تحوالت بر آنها تأثیر نه

مبتنی بر نظم منطقی و تابعی از خالقیت افرادی است که نظام از آن ها تشکیل شده است. همان گونه که برای رشد گیاه، محیط و 

شد تا ذهن و حافظه افراد برای پرداختن فضای مناسب موردنیاز است، برای شکوفایی خالقیت هم فضای مناسب باید وجود داشته با

به ایده های نو و ایجاد فرصت های تازه آزاد شود. نوآوری با خلق ارزش همراه است. خالقیت، موتور نوآوری است. اساس و عصاره 

ذهن آماده  خالقیت، ترکیب و تلفیق دو یا چند فکر و ایده است برای رسیدن به ایده ای کاماًل جدید. خالقیت طرفدار و نتیجه

:  1731است و  اغلب نتیجه نارضایتی فرد از وضعیت موجود است. خالقیت هم به فرد هم به محیط او بستگی دارد )طارق خلیل، 

37.) 

خالقیت یکی از زمینه های اصلی پیشرفت و تعالی در سازمان می باشد به همین منظور در این تحقیق به بررسی تأثیری که 

 رفت و بهره وری در کار می تواند داشته باشد پرداخته می شود.خالقیت مدیران بر پیش

 بیان مسئله
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دانشمندان، خالقیت و نوآوری را به صورت های متعدد و متنوعی تعریف کرده اند که هر یک به نوعی، روشنگر بدیع از فرآیند 

 ,Kaider)جاد یک فکر یا مفهوم جدید خالقیت و نوآوری است. خالقیت، عبارت است از بکارگیری توانایی های ذهنی برای ای

1968 : 14) . 

 (.117:  1731خالقیت فرآیند تکامل بخشیدن به دیدگاه های بدیع و تخیلی درباره موقعیت های مختلف تعریف شده است )مورهد، 

 . (Stoner, 1995 : 423)یکی از نویسندگان، خالقیت را به عنوان پدیدآوری )تولید( فکری نو تعریف کرده است. 

خالقیت پیدایی و تولید یک اندیشه و فکر نو است، در حالی که نوآوری عملی ساختن آن اندیشه و فکر است. از خالقیت تا نوآوری 

غالباً راهی طوالنی در پیش است و تا اندیشه ای نو به صورت محصول یا خدمتی جدید درآید زمانی طوالنی می گذرد و تالش ها و 

 (.221-227:  1733ل می آید )الوانی، کوشش های بسیار به عم

زمانی که موضوع خالقیت از زاویه تغییر تکنولوژیک بررسی می شود، از دو واژه نزدیک به هم مرتب استفاده می شود : اختراع و 

تم نوآوری. اختراع عبارت است از خلق یک تکنولوژی نوین. این تکنولوژی نوین می تواند یک محصول، یک فرآیند یا یک سیس

پیشتر شناخته شده باشد. نوآوری، شامل خلق کاال، خدمت یا فرآیندی است که برای یک سازمان جدید است. یک نوآوری می 

تواند، تغییری باشد در روش صنعتی،که موجب ارتقاء بهره وری می شود. شومپتر، نوآوری موفق را انجام می داند؛ کار برجسته ای 

 (.16:  1731صل اراده است )طارق خلیل، که نه محصول عقل و هوش، بلکه حا

خالقیت با ساختن یا یافتن فکرهای جدید و نوآوری در کاربرد فکرها سروکار دارد. از نظرگاه مدیریتی، خالقیت صرف، کافی نیست. 

زی موفق، نیاز به فکر باید به عمل نیز درآید و الزمه این امر بکارگیری فکرهای جدید در برنامه های مدیریتی است. هر برنامه ری

صدها فکر و ایده کاربردی دارد. موفقیت نهایی و در بعضی از موارد ماندگاری خود سازمان، به توانایی برنامه ریز در ایجاد و 

بکارگیری فکرهای جدید بستگی دارد. اگر شخص نداند که می خواهد به کجا برود، هر مسیری را که انتخاب کند به مقصد خواهد 

جا که موجودیت سازمان ها برای تأمین هدف هاست، پس باید این هدف ها را تعیین کرد و راه ها یا وسایل تأمین آن ها رسید. از آن

را مشخص ساخت. مدیر، شخصی است که چنین نقشی را ایفا می کند. وظیفه برنامه ریزی شامل ارائه تعریفی از هدف های 

این هدف ها و ارائه سلسله مراتبی جامع از برنامه ها برای یکپارچه کردن و سازمان، تعیین یک استراتژی کلی برای رسیدن به 

 (.1:  1733هماهنگ ساختن فعالیت ها می شود )رابینز، 

مستلزم  برنامه ریزی شامل، انتخاب از میان گزینه های مختلف عملیات آینده برای کل مؤسسه و هر یک از ادارت یا واحدهای داخلی آن است. این کار

یش خاب هدف های مؤسسه و اداره ها و تعیین راه های دست یافتن به آن هاست. به این ترتیب، برنامه ها یک نگرش منطقی نسبت به هدف های از پانت

 .(Hudson, 1970 : 101)تعیین شده به دست می دهند. برنامه ریزی همچنین با خالقیت و ابتکار مدیریت، رابطه بسیار نزدیک دارد. 

قتصادی انسان همواره معطوف بر آن بوده است که حداکثر نتیجه را از حداقل تالش ها و امکانات به دست آورد. این کوشش های ا

تمایل را می توان اشتیاق وصول به بهره وری افزون تر نام نهاد. جمیع اختراعات و ابداعات بشر از ابتدایی ترین ابزار کار در اعصار 

غرنج ترین تجهیزات مکانیکی و الکترونیکی زمان حال متأثر از این تمایل و اشتیاق می باشد. اما بدوی گرفته تا پیچیده ترین و ب

همواره این سؤال مطرح است که چرا کشوری پیشرفت کرده در حالی که کشور مشابه از نظر منابع اولیه و امکانات    بهره وری 

فرد( و  -گروه -ر شرایط مشابه باعث پیشرفت و موفقیت )کشوردارای شرایط بهتری بوده و عقب مانده است. چه عامل مهمی د
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باعث عقب ماندگی و عملکرد نادرست بعضی دیگر می شود. پاسخ به این سؤال را بایستی در ارتباط مستقیم و همبستگی مثبت 

و پیش درآمد توسعه و بین خالقیت و نوآوری نیروی انسانی و سطح بهره وری سازمان ها جستجو نمود. خالقیت و نوآوری الزمه 

کارکنان و  -پیشرفت و تعالی یک سازمان و جامعه است و آگاهی از متون و تکنیک های آن ضرورتی اجتناب ناپذیر برای مدیران

پژوهشگران عالقه مند است. افزایش خالقیت در سازمان ها می تواند به ارتقای کمیت و کیفیت خدمات، کاهش هزینه ها، 

بهره وری و ایجاد انگیزش و رضایت شغلی در کارکنان منجر نابع، کاهش بوروکراسی و با تبع افزایش کارآیی و جلوگیری از اتالف م

گردد. با بهره جویی از متون خالقیت و نوآوری در سازمان های آموزشی )با توجه به آن که ستاده های آن بخشی از نهاده های اثربخش 

وزش سازمان ها خواهیم توانست به طریقی کارآورد اثربخش به اهداف خود رسیده و سازمان دیگر سازمان ها هستند( و همچنین بخش آم

ها و جامعه ای توسعه یافته و پیشرو داشته باشیم. با پیشرفت روزافزون دانش و فناوری و جریان گسترده اطالعات امروزه جامعه ما 

کالت روبرو شده و به حل آن ها بپردازند و از این رویکرد نیاز به آموزش نیازمند پرورش انسان هایی است که بتواند با مغزی خالق با مش

 (.32: 1733خالقیت و خلق افکار نو برای رسیدن به جامعه ای سعادتمند از اهمیت خاصی برخوردار است )آقایی فیشانی، 

 فت و    بهره وری در سازمان می باشد.با توجه به مطالب ذکر شده هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر خالقیت مدیران بر پیشر

 اهمیت و ضرورت تحقیق

روزگاری سخن گفتن از نوآوری امری غیر الزام آور و دور از دسترس به نظر می رسید، اما سیر تحوالت دنیا، ما و سازمان های ما را 

برسیم، بلکه ماهیت حیات و بقای مان  به نقطه ای کشانده است که بی تردید بدون نوآوری نه تنها نمی توانیم به  هدف های خود

را نیز زیر سؤال خواهد برد ما اکنون در عصری قرار داریم که مهمترین ویژگی آن عدم اطمینان، پیچیدگی، جهانی سازی و 

ه  تغییرات فزاینده تکنولوژیکی است. موفقیت سازمانی تحت این شرایط، تغییر در فعالیت های سازمانی و به ویژه رهبری و ادار

 (.1733سازمان های هزاره سوم را ضروری می سازد )فهری، 

 (. 12:  1733ابتکار، خالقیت و توانایی حل مسئله از مهارت های کلیدی عصر دانایی به شمار می روند )منوریان و عسکری، 

محو می شوند و اگرچه چنین  خالقیت و نوآوری برای ماندگاری هر سازمانی الزم است و در طی زمان، سازمان های غیرخالق از صحنه

سازمانی ممکن است در عملیاتی که در یک مقطع از عمر خود درگیر آن است، موفق باشد ولی سرانجام مجبور به تعطیل یا تغییر سیستم 

 (.1733خواهد شد )طبری، ماهنامه تدبیر، 

ی که تولید دیگر هنر نیست و بلکه درست ارائه بر این اساس بسیار ضروری است که در دنیایی با شرایط متغیر و پویا و در شرایط

کردن و فروختن؛ هنر است سازمان ها یا از خالقیت و نوآوری بهره گیرند و یا از قبل خود را از صحنه رقابت حذف شده بدانند. 

نوآوری در سازمان  امروزه بدون خالقیت و نوآوری و استقرار شیوه هایی که در اجرای استراتژی های رقابتی منجر به بهبود روند

گردد اساساً سازمان یا عرصه را ترك می نماید و یا در این عرصه توانی برای اعمال نفوذ نخواهد داشت. خالقیت و نوآوری الزمه و 

پیش درآمد توسعه و پیشرفت و تعالی یک سازمان و جامعه است و آگاهی از متون و تکنیک های آن ضرورتی اجتناب ناپذیر برای 

کارکنان و پژوهشگران عالقه مند است. افزایش خالقیت در سازمان ها می تواند به ارتقای کمیت و کیفیت خدمات،  -مدیران

کاهش هزینه ها، جلوگیری از اتالف منابع، کاهش بوروکراسی و با تبع افزایش کارایی و بهره وری و ایجاد انگیزش و رضایت شغلی 
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متون خالقیت و نوآوری در سازمان های آموزشی با توجه به آن که     ستاده های آن در کارکنان منجر گردد. با بهره جویی از 

 بخشی از نهاده های اثربخش دیگر سازمان ها هستند.

 

با پیشرفت روزافزون دانش و فناوری و جریان گسترده اطالعات امروزه جامعه ما نیازمند پرورش انسان هایی است که بتواند با  

ت روبرو شده و به حل آن ها بپردازند و از این رو نیاز به آموزش خالقیت و خلق افکار نو برای رسیدن به مغزی خالق با مشکال

 جامعه ای سعادتمند از اهمیت خاصی برخوردار است.

ا با توجه به مطالب ذکر شده به خوبی اهمیت مسئله خالقیت و داشتن آن به عنوان یک برگ برنده برای مدیران روشن می باشد لذ

پرداختن به این موضوع از این لحاظ ضرورت پیدا می کند که کمک شایانی هم به لحاظ علمی و هم کاربردی می تواند به جامعه 

نماید، چرا که مدیران و مسئوالن می توانند با مطالعه آن بیشتر با نتایج مهمی که مسئله خالقیت مدیران در سازمان بر جای 

 پیشرفت، باال رفتن بازده و بهره وری سازمان خود بکار گیرند. گذارد آشنا گردند و آن را جهت

 پیشینه تحقیق

به این نتیجه رسیدند که : سنجش  "ارائه مدل مفهومی برای سنجش خالقیت"( در پژوهشی با عنوان 1733رئیسی و صادقی )

توانمندی، بهره وری و استفاده بهینه از امکانات خالقیت و اطمینان از بکارگیری صحیح آن، عالوه بر تأمین نیازهای درونی، موجب 

و منابع می گردد. با سنجش خالقیت منابع انسانی، می توان توانمندی ها و استعدادهای هر یک از افراد سازمان را کشف نمود 

دستیابی به مؤلفه سپس با برنامه ریزی و هدایت، آن را در جهت تحقق اهداف سازمانی توسعه و پرورش داد. بدین منظور در جهت 

های سنجش خالقیت در ابتدای این مقاله با استفاده از روش توصیفی، عوامل مؤثر در خالقیت شناسایی و در ادامه مهمترین مؤلفه 

های هر یک از آنها جهت سنجش و اندازه گیری اکتشاف گردید. الزم به ذکر است که با توجه به نارسایی روش های سنجش 

وع تحقیق براساس ادبیات خالقیت مورد مطالعه قرار گرفته و در نتیجه آن، مدل تحقیق به دست آمده است. خالقیت موجود، موض

 این مدل بیانگر آن است که مفهوم خالقیت در ابعاد محتوایی و فرآیندی، سنجیده می شود.

میزان کاربست مؤلفه های سازمان  بررسی رابطه بین خالقیت مدیران و معاونان و"( در پژوهشی با عنوان 1736یارمحمدزاده )

که با هدف بررسی همبستگی بین خالقیت مدیران و معاونان دبیرستان ها و مراکز  "یادگیرنده در مدارس متوسطه شهر ارومیه

پیش دانشگاهی پسرانه شهر ارومیه با میزان کاربست مؤلفه های سازمان های یادگیرنده براساس اصول پنچ گانه پیترسنج )قابلیت 

شخصی، الگوهای ذهنی، آرمان مشترك، یادگیری تیمی و تفکر سیستمی( با در نظر گرفتن خالقیت مدیران و معاونان و     مؤلفه 

های سازمان های یادگیرنده و با توجه به متغیرهایی چون مدرك تحصیلی، رشته تحصیلی، سابقه خدمت، گروه های سنی و سمت، 

نفر از مدیران  221تحقیق مورد استفاده توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. روش 

بود که با استفاده از روش نمونه  1731-36دانشگاهی پسرانه شهر ارومیه در سال تحصیلی  -و معاونان دبیرستان ها و مراکز پیش

نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. ابزار  37و در مجموع  معاون 61مدیر و  21گیری نظام دار تصادفی متناسب با حجم، تعداد 

گویه بود که  73گویه و یک پرسشنامه ی سازمان های یادگیرنده با  67جمع آوری اطالعات شامل یک پرسشنامه ی خالقیت با 

ن یادگیرنده به دست برای پرسشنامه ی سازما %37برای پرسشنامه ی خالقیت و  %36ضریب پایایی با استفاده از فروش کرونباخ 
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آمد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی )فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار( و استنباطی )ضریب همبستگی، 

مستقل، تحلیل واریانس چند متغیره )مانوا(، تحلیل رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر( صورت گرفت. یافته های  tآزمون 

د بین خالقیت مدیران و معاونان با میزان کاربست همه ی مؤلفه های سازمان یادگیرنده رابطه ی مثبتی وجود پژوهش نشان دا

دارد. عالوه بر این بین نظرات مدیران و معاونان در خصوص میزان کاربست مؤلفه های سازمان یادگیرنده مانند مدرك تحصیلی و 

نظر رشته تحصیلی و گروه های سنی فقط مؤلفه ی قابلیت شخصی رابطه ی  سابقه خدمت تفاوت معنی داری مشاهده نگردید. از

معنی داری نشان داد. از نظر سمت نیز مؤلفه های قابلیت شخصی، یادگیری تیمی و تفکر سیستمی تفاوت معنی داری را نشان 

وص خالقیت مدیران و معاونان با دادند. و در دو مؤلفه ی الگوهای ذهنی و آرمان مشترك رابطه ی معنی داری دیده نشد. در خص

توجه به ویژگی هایی مانند مدرك تحصیلی، رشته ی تحصیلی، سابقه ی خدمت و گروه های سنی تفاوت معنی داری مشاهده 

 نگردید و تنها خالقیت مدیران و معاونان براساس سمت رابطه ی معنی داری را نشان دادند.

 اهداف تحقیق

این تحقیق  "بررسی تأثیر خالقیت مدیران بر پیشرفت و بهره وری در سازمان می باشد"یق از آن جا که هدف اصلی این تحق

 اهداف جزئی زیر را دنبال می نماید :

 . بررسی میزان خالقیت مدیران سازمان های شهر ایالم1

 . بررسی و شناسایی مؤلفه های خالقیت در سازمان2

 مدیران . بررسی و شناخت تأثیر فرآیند آموزش بر خالقیت7

 . بررسی و شناخت تأثیر خالقیت مدیران بر بازده و پیشرفت سازمان1

 . ارائه راهکار و پیشنهاد مفید در جهت باال رفتن خالقیت در سازمان ها6

 سؤاالت تحقیق

 . تا چه اندازه قدرت خطرپذیری مدیران بر پیشرفت در سازمان تأثیرگذار است؟1

 ق بر پیشرفت و بهره وری سازمان تأثیرگذار است؟. تا چه اندازه تشکیل تیم های خال2

 . تا چه اندازه تشویق کارکنان خالق بر پیشرفت و بهره وری سازمان تأثیرگذار است؟7

 . تا چه اندازه مخاطره پذیر بودن مدیران بر پیشرفت و بهره وری در سازمان تأثیرگذار است؟1

 هره وری در سازمان تأثیرگذار است؟. تا چه اندازه ابتکار عمل مدیران بر پیشرفت و ب6

 فرضیات تحقیق

 . بین قدرت خطرپذیری مدیران و پیشرفت در سازمان رابطه معناداری وجود دارد.1
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 . بین تشکیل تیم های خالق و پیشرفت و بهره وری سازمان رابطه معناداری وجود دارد.2

 معناداری وجود دارد. . بین تشویق کارکنان خالق و پیشرفت و بهره وری سازمان رابطه7

 . بین مخاطره پذیر بودن مدیران و پیشرفت و بهره وری در سازمان رابطه معناداری وجود دارد.1

 . بین ابتکار عمل مدیران و پیشرفت و بهره وری در سازمان رابطه معناداری وجود دارد.6

 1تعریف خالقیت

نوآوری را با تغییر برابر دانسته و برخی با انطباق برابر گرفته اند و برخی از خالقیت تعریف های زیادی شده است. برخی خالقیت و 

هم خالقیت و نوآوری را امری فراتر از تغییر و انطباق می دانند. خالقیت یعنی تالش برای ایجاد یک تغییر هدف دار در توان 

یک فکر یا مفهوم جدید است؛ خالقیت یعنی  اجتماعی یا اقتصادی سازمان؛ خالقیت بکارگیری توانایی های ذهنی برای ایجاد

توانایی پرورش یا به وجود آوردن یک انگاره یا اندیشه جدید در بحث مدیریت نظیر بوجود آوردن یک محصول جدید است؛ 

 (.36:  1733خالقیت عبارت است از طی کردن راهی تازه یا پیمودن یک راه طی شده قبلی به طرزی نوین )نیلی آرام، 

 القیت از دیدگاه روانشناسیتعریف خ

خالقیت یکی از جنبه های اصلی تفکر یا اندیشیدن است. تفکر عبارت است از فرآیند بازآرایی یا تغییر اطالعات و نمادهای کسب 

 . تفکر واگرا2. تفکر همگرا      1شده موجود در حافظه درازمدت تفکر بر دو نوع است: 

 ازآرایی یا دوباره سازی اطالعات و نمادهای کسب شده موجود در حافظه درازمدت.. تفکر همگرا عبارت است از فرآیند ب1

. تفکر واگرا عبارت است از فرآیند ترکیب و نوآرایی اطالعات و نمادهای کسب شده موجود در حافظه درازمدت، خالقیت یعنی 2

یی تصویرسازی ذهنی دارد. این توانایی عبارت است از تفکر واگرا. براساس این تعریف خالقیت ارتباط مستقیمی با قوه تخیل یا توانا

فرآیند تشکیل تصویرهایی از پدیده های ادراك شده در ذهن و خالقیت عبارت است از فرآیند یافتن راه های جدید برای انجام 

طرح های نوین برای  دادن بهتر کارها؛ خالقیت یعنی توانایی ارائه راه حل جدید برای حل مسائل؛ خالقیت یعنی ارائه فکرها و

 تولیدات و خدمات جدید استمرار آن پس از غیبت آن پدیده ها.

 تعریف خالقیت از دیدگاه سازمانی

مثالً افزایش بهره وری، افزایش »خالقیت یعنی ارائه فکر و طرح نوین برای بهبود و ارتقای کمیت یا کیفیت فعالیت های سازمان 

روبرت جی استرنبرگ و ...«. تولیدات یا خدمات، کاهش هزینه ها، تولیدات یا خدمات از روش بهتر، تولیدات یا خدمات جدید و 

. دانش: داشتن دانش پایه ای در زمینه ای 1ی خود شش عامل را در خالقیت افراد مؤثر دانسته اند: لیندا ای اوهارا در بررسی ها

. توانایی عقالنی: توانایی ارائه ایده خالق از طریق تعریف مجدد و برقراری 2محدود و کسب تجربه و تخصص در سالیان متمادی؛ 

اً در مقابل روش ارائه شده از طرف سازمان و مدیریت ارشد، سبک فکری . سبک فکر: افراد خالق عموم7ارتباطات جدید در مسائل؛ 

. شخصیت: افراد 6. انگیزش: افراد خالق عمومًا برای به فعل درآوردن ایده های خود برانگیخته می شوند؛ 1ابداعی را بر می گزینند؛ 
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فشارهای بیرونی و داخلی و نیز مقاوم بودن در خالق عمومًا دارای ویژگی های شخصیتی مانند مصر بودن، مقاوم بودن در مقابل 

. محیط: افراد خالق عمومًا در داخل محیط های حمایتی بیشتر امکان ظهور می 1مقابل وسوسه همرنگ جماعت شدن هستند؛ 

ر تفکر یابند. این محققان مشخص کردند که عمده ترین دلیل عدم کارایی برنامه های آموزش خالقیت تأکید صرف این برنامه ها ب

خالق به عنوان یکی از شش منبع مؤثر در خالقیت است جایی که سایر عوامل نیز تأثیر بسزایی در موفقیت و شکست برنامه های 

 (.1333آموزش خالقیت ایفا می کنند )استنبرگ و اوهارا، 

را ذکر کرده است از این دید،  3ق و اثباتنهفتگی، اشرا 2جورج اف نلر در کتاب هنر و علم خالقیت برای خالقیت مراحل چهارگانه: آمادگی

افراد خالق ابتدا با مسئله یا یک فرصت آشنا شده و سپس از طریق جمع آوری اطالعات با مسئله یا فرصت موردنظر درگیر می شوند. در 

در نظم دادن تفکرات،  مرحله بعد افراد خالق روی مسئله تمرکز می کنند. در این مرحله فعالیت ملموسی مشاهده نمی شود و فرد سعی

اندیشه ها، تجارب و زمینه های قبلی خود جهت نیل به یک ایده دارد. درگیری ذهنی عمیق فرد )خودآگاه و ناخودآگاه( فراهم کردن فرصت 

انسیل )جهت تفکر بر مسئله( به خلق و ظهور ایده ای جدید و بدیع منجر می شود. در نهایت فرد خالق در صدد بر می آید صالحیت و پت

 ایده خویش را به اثبات برساند.

 ویژگی های افراد خالق

عوامل زیر را « استیز»روانشناسان سعی داشته اند تا مشخصات افرادی که دارای سطح باالیی از خالقیت هستند مشخص کنند، 

. انعطاف پذیری 2ه طور سریع؛ . سالمت روانی و ادراکی: توانایی ایجاد تعداد زیادی ایده ب1برای افراد خالق بیان داشته است: 

. ترجیح دادن 1. ابتکار: توانایی در ایجاد و ارائه پیشنهادهای جدید؛ 7ادراك: توانایی دست کشیدن از یک قاعده و چارچوب ذهنی؛ 

. استقالل رأی و داوری: متفاوت 6پیچیدگی نسبت به سادگی: توجه کردن و در نظر گرفتن چالش های جدید مسائل پیچیده؛ 

 دن از همکاران در ارائه نظرات و اندیشه های نو عده ای دیگر.بو

 ویژگی های افراد خالق را به صورت زیر دسته بندی می کنند :

دقت و  -توجه جدی به جزئیات -ارائه ایده های غیرعادی -دادن ایده های زیاد درباره یک مسئله -کنجکاوی -. خصوصیات ذهنی1

عالقه وافر به آزمایش  -روحیه انتقادی -کاتی که در نظر دیگران عادی به شمار می روندحساسیت نسبت به محیط بخصوص به ن

 نگرش مثبت نسبت به نوآفرینی. -کردن و تجربه

عالقه به سادگی و بی تکلمی در نوع لباس و جنبه های گوناگون  -شوخ طبعی -آرامش و آسودگی خیال -. خصوصیات عاطفی2

 شهامت.  -اعتماد به نفس و احترام به خود -توانایی برقراری ارتباط عمیق و صمیمانه با دیگران -هدلگرمی و امید به آیند -زندگی

مسئولیت پذیری و توانایی سازمان دادن به فعالیت های  -پیش قدمی در قبول و رویارویی با مسائل -. خصوصیات اجتماعی7

 قدرت جلب حس اعتماد و اطمینان دیگران. -گوناگون
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 خالقیت و نوآوری اهمیت -2-4

. رشد و شکوفایی استعدادها و سوق دهنده به سوی خودشکوفایی 1خالقیت و نوآوری موجب خواهد شد که این موارد تحقق یابد: 

. 1. افزایش کمیت، تنوع تولیدات و خدمات 6. تولیدات و خدمات 1. پیدایش سازمان 7. موفقیت های فردی، شغلی و اجتماعی 2

. افزایش انگیزش کاری 3. کاهش هزینه ها، ضایعات و اتالف منابع 3دات و خدمات و موفقیت در رقابت افزایش کیفیت تولی

. موفقیت 11. ارتقای بهره وری سازمان 17. ارتقای سطح بهداشت روانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان 3کارکنان سازمان 

. کاهش بوروکراسی اداری 11. تحریک و تشویق حس رقابت  17. رشد و بالندگی سازمان 12مجموعه مدیریت و کارکنان سازمان 

 . تحریک و مهیا کردن عوامل تولید.16« کاهش پشت میزنشینی و مشوق عمل گرایی»

 

 فرآیند و مراحل خالقیت

 : اولین مرحله جذب یا فریفته شدن نسبت به یک موضوع است که اغلب احتیاج به اطالعات جدید دارد.4. جذب1

این مرحله بسیار سریع اتفاق می افتد و تعریف یا مشاهده آن بسیار مشکل است. به عبارت دیگر قبل از وقوع، از آن هیچ : 5. الهام2

 با ایده یا راه حل همراه می شود. "مرحله اول"آگاهی نداریم بعضی اوقات مواد اولیه آن 

 ه معلوم شود مفید و مولد هست یا خیر.: در این مرحله ایده به وجود آمده آزمایش می شود تا این ک6. آزمایش7

: در این مرحله ایده به منظور کاربردی کردن و مصرف عملی آن اصالح می شود. مراحل سوم و چهارم زمان زیادی 7. پاالیش1

 آن سخت کوشی است. %33احتیاج دارد تا جایی که ادیسون می گوید: استعداد یا الهام یک درصد کار است و 

 ی دیگر مراحل خالقیت را شامل چهار مرحله می دانند که عبارتند از:: عده ا8. فروش6

. دوره آمادگی: در این دوره ابتدا شخص در مورد موضوع با مسئله موردنظرش به جستجوی اطالعات می پردازد و سعی می کند موضوع 1

رست و غلط درباره موضوع را بشناسد تا نهایتاً را به خوبی بشکافد تا ریشه آن را دریابد. همچنین سعی می کند پیش فرض های ذهنی د

 به ایده های مختلفی دست یابد.

. دوره خواب پرورش: چنانچه فرد بعد از دوره اول به نتیجه نرسد بعد از مدتی دچار دلسردی، ناامیدی، عصبانیت و احتماالٌ شک 2

می شود حتی برای ساعتی یا هفته ای و بلکه ماه ها    نسبت به توانایی های خود می شود. لذا در این هنگام است که کار متوقف 

و سال ها، در این دوره موضوع به ضمیر ناخودآگاه سپرده می شود، در این زمان ممکن است فرد هر لحظه به راه حل مسئله دست 

 یابد مثالً هنگام خواب، ورزش یا در مهمانی و سایر اوقات.

                                                           
4 . ABSORPTION 
5 . INSPIRATION 
6 . TESTING 
7 . REFINEMENT 
8 . GNILLES 
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وضوع به ضمیر ناخودآگاه، شخص باید حواس خود را با امواج و فرکانس های ارسالی از : بعد از سپردن م "روشنی". دوره بصیرت 7

 آن منبع الیزال و پرقدرت تنظیم و در واقع چشم به راه و گوش به زنگ باشد تا اشاره های رسیده را جذب، ثبت و درك کند.

سد در واقع راه حلی کلی است که الزم است . دوره آزمایش و ارزش گذاری: راه حلی که در مرحله سوم به ذهن شخص می ر1

 ابتدا آزمایش و سپس مطابق وضع موردنیاز شکل داده شود و نهایتاً کاربردهای مختلف آن مشخص گردد.

 

 عوامل تشدید کننده خالقیت و نوآوری

ماید و به وی این امکان حس درونی تفکر، انسان را قادر می سازد شرایطی را که وجود خارجی ندارد، در درون ذهن شبیه سازی ن

را می دهد تا در امکانات یکسان با سایرین برای خود فرصت های بهتری بیافریند. در واقع امور خالقیت شاید بیشتر اکتسابی باشد 

می تا فطری و می توان با آموزش هایی این توانایی را در خود افزایش داد مجموعه عواملی که باعث تشدید و ترغیب فرد به نوآوری 

گردند به عوامل تشدید کننده تعبیر می گردند که خود به دو بخش کلی انگیزه ها و ابزارها تقسیم می شوند که در این جا توضیح 

 داده می شوند.

انگیزه های ترغیب کننده به نوآوری، می توانند به خصوصیات و زندگی خصوصی افراد مربوط باشد و یا این که به اجتماع  انگیزه ها

 محل سکونت فرد بستگی داشته باشد که ما در این جا دالئل بروز هر یک را بررسی می کنیم:

 انگیزه های بیرونی

 گردند گفته می شود که خود بر اثر موارد زیر ناشی    می گردند:به همه انگیزه هایی که از جامعه به فرد القاء می 

سرچشمه خالقیت نیاز است. اغلب مواقع اگر نیازی در زندگی بشر مشاهده نشود، الزامی به خالقیت وجود  الف( بحران های جامعه:

ایی مانند بحران های مختلف از جمله نخواهد داشت. نیازهای بشر معموالً به طور یکنواخت بروز می یابند مگر در شرایطی استثن

بحران های طبیعی چون سیل و زلزله و آتشفشان و طوفان و همچنین بالیایی که خود انسان مسبب آن هاست که بارزترین آن ها 

جنگ است. نوع و دلیل بروز یک بحران در این جا مدنظر نیست و آنچه حائز اهمیت است هجوم سیل عظیمی از نیازها پس از 

ع بحران است که می تواند در جامعه سبب یک انقالب فکری در نزد افراد گوناگون گردیده و به شکل نوآوری و خالقیت بروز وقو

 نماید.

جامعه ای که در آن سیر صعودی پیشرفت حاکم باشد، هر روز از طرف تک تک اعضای خود شاهد  ب( سطح توقعات جامعه:

وری به قشر متفکر و اندیشمند محدود نگردیده و همه مردم را شامل می شود بطوریکه خالقیت و نوآوری است. در این جامعه نوآ

 حتی تبهکاران نیز در این جامعه هر روز به فکر خلق روشی نو در روند کاری خود می باشند.

 انگیزه های دورنی

 وارد زیر       می باشند:انگیزه هایی که از درون شخص، منشأ می گیرند را انگیزه های درونی می نامند که شامل م
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این امر حتی بدون وجود هرگونه محرك خارجی ممکن است آگاهانه یا ناآگاهانه صورت گیرد و با داشتن  الف( استعداد ذاتی فرد:

 هوشی متوسط و آموختن راه های افزایش تفکر خالق، کاماًل قابل دسترسی برای همه نیازهای زندگی می باشد.

گاهی اوقات افراد در خود نیرویی احساس می کنند که همواره آنان را وا می دارد که در جهت کمک به دیگران  ب( نیازهای درونی:

و ارتقای سطح زندگی در جامعه، دست به نوآوری بزنند. این افراد از هر جنس و سن و شغلی می توانند باشند. به عنوان مثال 

 ن ناراضی بود آن ها را مطابق با ذوق خود مجدداًًً می نوشت. خانمی در آمریکا که از آگهی های تجاری تلویزیو

بحران های شخصی نیز مانند بحران های جامعه، می توانند محرك بسیار قوی در امر نوآوری برای شخص  ج( بحران های شخصی:

 (.111:  1713باشند )آناستازی، 

 

 نقش مدیران در ایجاد سازمانی خالق

بهبود، مدیران نقش بسیار چشمگیر و حیاتی دارند به گونه ای که مدیر قادر است زمینه الزم برای  در سازمان های همیشه در حال

افزایش خالقیت و نوآوری کارکنان را فراهم کند و با رهبری خویش خالقیت آن ها را بروز سازد و یا این که عملکرد او به صورتی 

 کسی است که کارها را توسط همه کارکنان به انجام می رساند. باشد که مانع بروز خالقیت و ابتکار گردد. مدیر خالق

 خصوصیات مدیران خالق

 . ایجاد همسویی بین اهداف فردی و اهداف سازمانی1

 . رایج کردن نظام آموزشی مستمر و همگانی2

 . ترویج کار تیمی و برقراری ارتباطات همه جانبه7

 به جای تمرکز روی افراد و گروه ها. تمرکز روی فرآیندها و ترویج تفکر سیستماتیک 1

 . ریسک پذیری و فرصت تلقی کردن اشتباهات )از بین بردن ترس از پیامدهای اشتباهات(6

 . به حداقل رساندن کنترل از بیرون و ترویج خودارزیابی1

 . محدود نکردن کارکنان با کاهش تقسیم کار و دادن حداکثر آزادی عمل به آن ها3

 ی و ترویج فرهنگ مشتری مداری در سازمان. تمرکز روی مشتر3

 . تحمل راه ها و پیشنهادات غیرعملی و حتی دور از ذهن3

. تحمل تضاد در آراء و عقاید کارکنان و فرصت تلقی کردن آن ها )هماهنگی و توافق بین کارکنان و واحدها لزوماً به عملکرد 17

 موفق منجر نمی شود(.
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 ان هاموانع خالقیت و نوآوری در سازم

. عدم اعتماد به نفس و ترس از تمسخر دیگران: این امر سازمان را از دو نعمت اساسی محروم می سازد یا پیشنهاد موجب 1

 برانگیخته شدن فکری در شخص دیگری موجب می گردد

و در نتیجه زوال  . محافظه کاری: مدیریت باری به هر جهت و عدم استقبال از تغییر موجب رکود و رخوت در سیستم و کارکنان2

 خالقیت می گردد.

. نداشتن تعهد: اصل اولیه و ضروری سازمان ها جهت قدم نهادن در عرصه تعهد مدیران و کارکنان   می باشد بدون این تعهد 7

واهند همه فعالیت ها در زمینه ارتقا و بهبود فعالیت ها علیرغم اساسی و مهم بودن، روزی شکست را تجربه کرده و ره به جایی نخ

 برد.

. وابستگی و جمود فکری: نبودن تفکر و اندیشه جدید و وابستگی به غیر و تبعیت بی چون و چرا از آنان مانعی عمده در سر راه 1

 تفکر خالق و بروز نوآوری است.

سترش دامنه و . نداشتن دانش و مهارت کافی: همانگونه که اشاره شد خالقیت برای شعله ور شدن نیازمند تمرین و ممارست و گ6

دانش و مهارت است. سازمان هایی که در آن ها آموزش همگانی رایج نبوده و ارتقای دانش و مهارت را ارزش تلقی نمی کنند، 

 جوشش خالقیت را تجربه نخواهند کرد.

ق و پویا مانعی . نداشتن صبر و حوصله: تعجیل در دستیابی به اهداف و نداشتن برنامه بلندمدت برای رسیدن به سازمانی خال1

 عمده در راه بروز خالقیت است.

. عمده تمرکز ذهنی: پریدن از موضوعی به موضوع دیگر، نداشتن مأموریت و رسالت سازمانی روشن، برگزیدن اهداف متعدد و 3

 غیرمرتبط و عدم تمرکز بر موضوعی ویژه مانع ظهور خالقیت است.

مقابل تغییر خالقیت هاست چرا که طریق از قبل پیموده شده را توصیه می کند و . تمرکز خط تراموایی: این تفکر مانع عمده در 3

 آنها را تنها راه انجام فعالیت ها می پندارد.

. عدم انعطاف پذیری به تدریج مشارکت کارکنان را به حداقل رسانده و آن ها را از ارائه اندیشه ای نو دلسرد می کند و در نتیجه 3

 زمینه ظهور را نمی یابند.افکار و عقایدی جدید 

 . قضاوت و ارزیابی فوری.17

 

 خالقیت و مدیریت -2-9
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سازمان ها برای تداوم حیات و بقا و رشد و پیشرفت و محتاج خالقیت و نوآوری هستند. سازمان ها به خودی خود یک مفهوم 

رقم می زنند. خالقیت و نوآوری در سازمان ها، هستند که با وجود نیروی انسانی )مدیران و کارکنان( حرکت، پویایی و پیشرفت را 

دارای سه رکن اساسی هستند که در صورت وجود ویژگی های خالق در هر یک، امکان تحقق همه جانبه خالقیت و نوآوری به 

ان خالق وجود می آید. این ارکان سه گانه شامل مدیر خالق، سازمان خالق و کارکنان خالق می باشد که می توان تأثیر نقش مدیر

را در رأس این مثلث قرار داد. مدیر خالق: نقش مدیر در سازمان از ساختار، نیروی انسانی، تجهیزات و سایر عوامل تأثیرگذارتر 

مدیریت برخوردار باشد تا حدی که بتواند رهبری سازمانی را نیز عمالً عهده است. چنانچه مدیر از دانش، اطالعات، تجربیات و هنر الزم 

د، نقش و تأثیر او دو چندان خواهد شد. نقش مدیریت در مجموعه هایی که خالقیت و نوآوری از ضروریات و عوامل اصلی سازمان دار گرد

است بسیار مهم و حساس است، زیرا مدیریت می تواند توانایی خالقیت و نوآوری را در افراد ایجاد، ترویج و تشویق کند و یا رفتار و 

ع این امر حیاتی شود. هنر مدیر خالق عبارت است از استفاده از خالقیت دیگران و پیدا کردن ذهن های خالق عملکرد او می تواند مان

 (.17:  1736)سلطانی تیرانی، 

مدیریت خالق نمی تواند در بند شیوه های سنتی و معمول باشد، بلکه سبکی را برای مدیریت بر         می گزیند که برای سازمان 

مناسب باشد و منجر به محیطی گردد که روح ابتکار و نوآوری در آن حاکم باشد. در سازمان های خالق روابط بین خالق و نوآور 

مدیران و کارکنان مبتنی بر صمیمیت، روشنی و تشریک مساعی است و این امر منجر به احساس امنیت و آرامش خاطر در افراد 

 (.13:  1736می شود )سلطانی تیرانی، 

ق در ایجاد فرصت های شغلی مناسب، فضاسازی محیط سازمانی برای تالش بیشتر کارکنان و باال بردن بازده سازمان مدیران خال

نسبت به مدیران غیرخالق، کارآمدتر عمل می کنند. آنان در این راه به گونه ای ابتکاری در رفع تنگناها و مشکالت می کوشند. 

به برکت تمایل شخصی خود یا آموزشی که دیده اند، از کسب نتایج خالق احساس  پس مدیران خالق کسانی هستند که می توانند

رضایت کنند حتی وقتی که نقش خودشان در نیل به این نتایج غیرمستقیم باشد. مدیریت یک تخصص است که موفقیت در آن به 

 (.36:  1737موفق کردن دیگران بستگی دارد )باقری زاده، 

کارآفرین: وظایف مدیران خالق از چند زاویه قابل تأمل و بررسی است. وظایف مدیران خالق از نظر ویژگی های مدیران خالق و 

ایجاد شرایط، رشد و توسعه خالقیت موردنظر است که به اختصار مورد بررسی قرار می گیرد. مدیران کارآفرین به دنبال نوآوری و 

د وضع موجود فعالیت ها سازمان و مدیریت معنی کنیم، ایجاد وضع موجود تغییرات جدید هستند. لذا چنانچه شرایط را تدابیر ایجا

 فعالیت کارکنان بر عهده مدیران سازمان هاست، که برخی از مهمترین مصادیق آن را اشاره می نماییم:

تالش نیازمند اصالح . کمک به تغییر و تحول ارزش ها و هنجارهای نامناسب و نامساعد در کار تولید: زیرا ایجاد فرصت کار و 1

 مقررات، نگرش ها و محدودیت های دست وپاگیر که مدیران خالق از عهده آن بر می آیند ضروری است.

. ریسک پذیری و تحمل ابهام: آن ها از شکست خوردن نمی ترسند و با قبول یک خطر به دنبال باز کردن فضای کار و رقابت 2

 بینی پذیر نیست.جدید می روند. یعنی قبول ابهامی که پیش 

. استفاده درست از خالقیت خود و دیگران: مدیران خالق و کارآفرین از این ویژگی در خود و کارکنان به نحو درست و مناسب 7

 استفاده می کنند.
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هماهنگ  . هماهنگ با شرایط و واقعیت ها: مدیران خالق و کارآفرین با توجه به سرمایه، منابع انسانی، تجربه و شواهد علمی ولی1

 با شرایط و واقعیت های کار اقدام می کند.

. توجه به آینده و شکار فرصت های طالیی: مدیران خالق و کارآفرین به آینده توجه دارند و خود و کارکنان را به شکار فرصت 6

نی دارند و با عالقه به های طالیی ترغیب می کنند آن ها در به نتیجه رساندن فرصت ها و طرح های ابتکاری حوصله و تحمل فراوا

 پیگیری آن ها می پردازند.

تصمیم ]. تصمیم گیرندگان مستقل: مدیران خالق و کارآفرین خود تصمیم گیرنده هستند و کمتر تحت تأثیر القائات دیگران 1

وی از آنان شخصیتی به عبارت دیگر اراده ق [نه مستبد]اند. آن ها متکی به نفس و دارای روحیه ای کامالً مستقل هستند  [سازان

می سازد که می توانند در برابر نامالیمات مقاومت کنند. آغاز تصمیمات همراه با ریسک و پذیرش طرح های نو نیازمند استقالل در 

 اندیشه و عمل است.

می کنند. مناسب سازی نوع   عالقه مندی و بهره وری: مدیران خالق و کارآفرین به شکوفاسازی کارکنان توجه . رشد دهندگی، 3

کار با عالیق و تخصص کارکنان، فراهم آوردن فرصت برای تالش و انجام کار مورد عالقه آن ها، تشویق آنان به ارائه طرح های نو و 

 قدردانی بجا و کافی از زحماتشان، و افزایش بازده کاری کمک می کنند.

ن آن ها مجموعه زنده انسانی است که در تعامل با ابزار و تجهیزات و مواد می وظایف مدیران خالق: مدیران باید بدانند که سازما

باشد آنها باید در جهت انطباق و رشد در محیط و بهبود توانایی یادگیری خود و دیگر عناصر انسانی سازمان تحریک کننده و 

داد توانایی نوآوری را بهبود دهند. در این صورت انتخاب گر باشند. واکنش های انطباقی را در پیکره سازمان تقویت کنند تا استع

مدیران می توانند یادگیری نوآوری را ترویج دهند. لذا مدیران جهت پرورش افراد خالق و آموزش آنان، موارد زیر را باید    امکان 

 پذیر سازند:

یک برنامه آن را تجربه نموده و اشتباهات را . تحمل مخاطره؛ کارکنان باید تشویق شوند که بدون ترس از پیامدهای ارائه و اجرای 1

 به عنوان فرصت های یادگیری به شمار آورند.

 . کاهش کنترل بیرونی؛ قوانین، مقررات و خط مشی ها و کنترل های مشابه باید به حداقل کاهش یابد.2

 ا افزایش دهد.. کاهش تقسیم کار؛ از افراط در تقسیم کار پرهیز شود تا محدودنگر نگشته و وسعت دید ر7

. قبول ابهام؛ در تأکید بر شفاف ساختن، عینی بودن، مشخص بودن در فرآیند خالقیت، پرهیز گردد تا محدوده خالقیت کاهش 1

 نیابد.

. تحمل راه های غیرعملی؛ از جواب های غیر عملی که ممکن است نابخردانه باشد، تحمل نمود شاید برخی از راه حل ها در 6

 خالقیت شود. مواقعی منجر به

 . تحمل تضاد؛ تنوع آراء باید تشویق شود. گرچه هماهنگی و توافق بین افراد و واحدها همیشه به علکرد موفق منجر نمی شود.1
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. تمرکز بر نتایج تا ابزارها؛ هدف ها باید واضح باشند و افراد باید تشویق شوند که راهکارهای متعدد رسیدن آن ها را در نظر 3

 کز بر نتایج باعث ارائه پیشنهاد و چندین جواب صحیح برای هر مسئله معین می شود.بگیرند، تمر

. ارتباطات همه جانبه؛ ارتباطات باید به طور واقعی، عمودی و مورب جریان پیدا کند. جریان آزاد ارتباطات باروری نظریات را 3

 آسان می کند.

صورت ارائه نظر، مورد حمایت و تشویق مدیر قرار می گیرند پیوسته به  . ایجاد نظام مشارکت جو؛ وقتی که کارکنان بدانند در3

تفکر و خالقیت می پردازند اما اگر مدیران به افکار و نظرات نهایی آن ها      بی اعتنایی کنند، شخصیت انسانی افراد را می شکنند 

 و ابتکار را می خشکانند.

ائل از جوانب مختلف مورد بررسی قرار می گیرند و افراد تالش می کنند . گسترش گروه های کار؛ در جلسه های گروهی، مس17

 (. 167:  1731نظرات کارسازتری را ارائه دهند )سیدجوادین، 

نقش آوری مدیر: مدیران در سازمان ها دارای نقش های گوناگونی هستند که یکی از این نقش ها نقش نوآوری آنان در سازمان 

 است.

آور انتظار می رود که امر تطبیق پذیری و تغییر را تسهیل نماید. مدیر نوآور به تغییر محیط، تعیین و تشخیص از مدیر به عنوان نو

روندهای آن، تحمل عدم قطعیت و ریسک توجه دارد. صالحیت های الزم با توجه به فعالیت ها و انتظارات این نقش شامل 

است. پایه نهادی کردن نوآوری، فرهنگی است یعنی مدیران باید تأکید اصلی همسازی با تغییر، تفکر خالق و توانایی اداره تغییر 

خود را بر توانایی افراد بگذارند. و سازمان را نیز به چنین امری تشویق نمایند. عالوه بر این مدیران با استفاده از توانایی خود در 

د جریان مطلوبی از ایده ها و طرح ها را در سازمان ایجاد جهت ساخت دهی سازمان از پایین به باال و اعتماد به افراد می توانن

 (.127:  1736نمایند )سلطانی تیرانی، 

 

 مبانی نظری پژوهش -2-01

فراگرد خالقیت عبارت است از هر نوع فراگرد تفکری که مسئله ای را به طور مفید و بدیع حل »هربرت فوکس معتقد است که 

به این ترتیب به نظر می رسد کایزر «. قیت توانایی دیدن )آگاه شدن( و پاسخ دادن استخال»اریک فروم نیز معتقد است «. کند

خالقیت عبارت است از بکارگیری توانایی های ذهنی، برای »تعریف عمومی تری نسبت به خالقیت بدین شرح ارائه کرده است؛ 

نوآوری ایده ها را با زندگی همراه نموده و به عنوان یک پدیده حاضر  (Akan, et al. 2006 .22)« ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید

در همه شئونات حیات جلوه نمایی می کند. نوآوری به معنای کاربردی ساختن افکار و ایده های نو و تازه است )اعرابی و موسوی، 

1733  :3.) 

تبدیل آن به خدمت یا محصول قابل عرضه و فروش و از آنچه گفته شد مشخص است که نوآوری یعنی عملی کردن ایده های نو و 

هر انسان خالقی لزوماً نوآور نیست و لیکن هر انسان نوآور یا »خالقیت فقط تولید ایده و مفهوم جدید است. پس می توان گفت: 

 «.خالق است و یا از خالقیت دیگران بهره  می برد
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مدلی ارائه می نماید که در آن پنج نیروی رقابتی « بری اثربخش و نوآورینیروی رقابتی رهپنج »چارلز در مقاله خود تحت عنوان 

 به شرح زیر تعریف شده است:

 . مهارت ها و شایستگی ها1

 . ظرفیت یادگیری2

 . ظرفیت پیروی و اطاعت7

 . ظرفیت انگیزش1

 . نوآوری6

 Charles)قرار گرفته است « وری سازمانینوآ»الزم به ذکر است که در هسته اصلی این مدل به عنوان یکی از عوامل حیاتی 

2010. P13). 

تحقیق در مورد خالقیت و عناصر تشکیل دهنده آن، بیش از یک قرن پیش توسط دانشمندان علوم اجتماعی شروع شد، ولی انگیزه 

ست یافتن به رهیافت خالقیت را با تفکر واگرا )د 9توسط گلیفورد ایجاد گردید. گلیفورد 1367اساسی برای پژوهش بیشتر در سال 

های جدید برای حل مسائل( در مقابل تفکر همگرا )دست یافتن به پاسخ صحیح( مترادف می دانست )شهرآرای و مدنی پور، 

1736  :73.) 

 دیدگاه محتوایی -

 (.17:  1733عمده مطالب این دیدگاه، در مورد ویژگی های شخصیتی، شناختی و انگیزه افراد می باشد )خانیان، 

ارائه داده است. وی معتقد است که  1363یفورد دانشمند آمریکایی است که جامع ترین نظریه مربوط به خالقیت را در سال گل

خالقیت یکی از جنبه های اصلی تفکر یا اندیشیدن است. تفکر عبارت است از فرآیند بازآرایی یا تغییر اطالعات و نمادهای کسب 

بارت دیگر، فعالیت های جهت دار ذهن برای حل مسئله. افرادی که تفکر واگرا دارند در فکر شده موجود در حافظه درازمدت. به ع

و عمل خود با دیگران فرق دارند و از عرف و عادت دور می شوند و روش های خالق و جدید را به کار می برند. برعکس، کسانی که 

مل خود از عرف و عادت پیروی می کنند. تفکر واگر یعنی دور از این خصوصیات برخوردار نیست تفکر همگرا دارند و در فکر و ع

شدن از نقطه مشترك که همان رسم، سنت و عرف اجتماع است و تفکر همگرا یعنی نزدیک شدن به آن نقطه. تفکر همگرا برای 

ت. از سوی دیگر هر مسئله یک راه حل واحد درست تولید می کند از این رو نقش این نوع تفکر در سنجش هوش بسیار مهم اس

تفکر واگرا به مجموعه ای راه حل مختلف برای یک مسئله یا فرضیه منجر می شود و از این جهت این تفکر در فرآیند آفرینندگی 

یا خالقیت نقش اساسی ایفاء می کند. در واقع بسیاری از اوقات تفکر واگرا با خالقیت یا آفرینندگی مترادف به کار می رود و غالب 

 ای خالقیت آزمون های تفکر واگرا هستند.آزمون ه

                                                           
9 . GUILFORD 
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خالقیت را دارای سه مؤلفه می داند:  1331صاحبنظر خالقیت و استاد دانشگاه هاروارد، در تحقیق خود در سال  10ترزا آمابیل

یران، مهارت شناختی تخصص )ویژگی های شخصیتی( تفکر خالق و انگیزش که   می تواند درونی و بیرونی باشد، در این زمینه مد

روی هر سه این خصوصیات می توانند اثرگذار باشند ولی بر روی انگیزش کارکنان بیشتر از دو مؤلفه دیگر تأثیرگذار هستند. 

 (.172:  1733آمابیل معتقد است، محل تالقی این سه عنصر اصلی بستر اصلی رشد خالقیت است )صادقی مال امیری و رئیسی، 

 

 انگیزش -2-01-2

خالقیت ناظر به انگیزه ی درونی فرد است و او را بر آن می دارد که بدون آن که الزاماً پاداش بیرونی وجود داشته  ابعاد انگیزشی

 (.31:  1737باشد، به شکل مستمر و پیگیر به کار مورد عالقه اش بپردازد )قاسمی فر، 

خالقیت است. اگر افراد از ابتدا به کار خویش ( معتقد است که انگیزه ی درونی افراد دارای اهمیت بیشتری در 1337آمابیل )

عالقه داشته باشند و با لذت و رضایت وارد کار شوند توانند خالقیت بیشتری از خود نشان دهند. اهمیت انگیزه درونی در تحقیقاتی 

 (.1736ل امیری، که از زندگی نام آوران، نویسندگان، دانشمندان و هنرمندان به عمل آمده است، مشخص می گردد )صادقی ما

(، انگیزه را یکی از پنج جزء هوش عاطفی می داند و مؤلفه های آن را، با عناوین: میل قوی برای موفقیت و تعهد 1333گولمن )

( برابری توانمندی فرد و چالشی بودن کار را، نشانه افراد خالق می دانند. 2777قوی به سازمان نشان داده است. باربارا و کیمیا )

( معتقد است که برابری چالش و توانمندی موجب رضایت و افزایش خالقیت می گردد. برقراری تناسب 1337تمی هالی )سیکز ن

 بین توانمندی و چالش کاری موجب تحریک خالقیت است.

 مهارت های شناختی -2-01-3

تفکر واگرا در فرد است. فرد خالق ابعاد شناختی یا مهارت های شناختی مربوط به موضوع، حقایق و اصول نیز ناظر بر وجود 

توانمندی تولید ایده های بیشتری دارند و جریان تولید ایده ها نزد او از انعطاف پذیری ذهنی باالتری برخوردار است. او در جریان 

به ذهن کمتر تولید ایده هایش با استفاده از هوش و دانش تخصص ایده هایی بدیع و ابتکاری نیز تولید می کند که این ایده ها 

کسی خطور می کند. گلیفورد و تورنس از بُعد شناختی به خالقیت نگریسته اند و بر همین اساس، آزمون های خویش را از 

خالقیت تدوین کرده اند. گلیفورد در آزمون چهارگانه ای تفکر واگرا را می سنجد، مانند سیالی فکری، سیالی کالمی، سیالی بیانی، 

 استفاده از اشیاء، طراحی و ... آزمون تورنس نیز به موقعیت های مشابهی اختصاص دارد. سیالی تداعی. موارد

( نیز با نگاهی شناختی به خالقیت، نظریه ی تفکر جانبی یا افقی را در تبیین خالقیت ذکر کرده است که مشابه 1332دوبونو )

 تفکر واگرا در نظریه ی گلیفورد و تورنس است.

جانبی، تفکر عمودی را نیز مطرح کرده است. وی معتقد است که تفکر عمودی موجب ایجاد قالب های ذهنی  دوبونو در کنار تفکر

و توسعه ی آن می شود در حالی تفکر جانبی یا خالق، ساختار این قالب ها را تغییر می دهد و قالب های جدیدی را ایجاد می 

 کند.

                                                           
10 . Teresa Amabile 
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 دیدگاه فرآیندی -2-01-4

خالقیت را به عنوان یک فرآیند در نظر گرفته اند. منظور از فرآیند یعنی برای نیل به خالقیت مراحلی را پاره ای دیگر از محققان 

طی نموده و تجربه های قبلی مورد تحلیل قرار گرفته و با ترکیب آن ها، الگوهای تازه و افکار جدید به دست می آورد )خانیان، 

اثر   11گراهام واالس« هنر تفکر»به چاپ رساند که در آن  1321ی کند. در سال ( که به نمونه هایی از آن ها اشاره م11: 1733

خود را به نام اولین روش های فرآیند خالقیت ارائه شد مدلی که توسط وی از خالقیت ارائه شد، دیدگاه ها و روشنگری هایی را به 

 همراه دارد که توسط فرآیند مرحله ای زیر توضیح داده شده است:

 ( فرآیند خالقیت را شامل شش مرحله زیر می داند:1367اسبورن )

 . تعریف مسئله1

 . آماده سازی2

 . ایده یابی7

 . توسعه ایده ها1

 . ارزیابی ایده ها6

 . انتخاب ایده1

 ( با تعیین روابط بین مراحل خالقیت و اجزاء خالقیت، مدل پنج مرحله ای را ارائه نموده است: 1337آمابیل )

 ه . ارائه مسئل1

 . آمادگی 2

 . تولید ایده ها 7

 . اثبات 1

 . ارزیابی نتایج6

 مدل تحقیق -2-00
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مفهومی تحقیق این در ادامه براساس مبانی نظری تحقیق، روابط بین عوامل شناسایی شده با مفهوم خالقیت بر این اساس مدل 

 گونه است.
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 تعاریف مفاهیم و واژگان کلیدی -0-8

 مدیریت

مدیریت فعالیتی است منظم در جهت تحقق هدف های معین که از طریق انجام روابط میان منابع موجود و انجام دادن کار با 

مدیریت در بعد انسانی و اسالمی عبارت است از کار کردن با مشارکت افراد دیگر و شرکت فعال در تصمیم گیری صورت گیرد 

 (.23: 1731مردم، میان مردم و به خاطر مردم )صادقی، 

 خالقیت

خالقیت الزمه ی نوآوری است و تحقق نوجویی وابسته به خالقیت است. اگرچه در عمل نمی توان این دو را از هم متمایز ساخت 

 (.233:  1732بستر رشد و پیدایی نوآوری است )الوانی، ولی می توان تصور کرد که خالقیت 

استیفن رابینز خالقیت را به معنای توانایی ترکیب اندیشه ها و نظرات در یک روش منحصر به فرد با ایجاد پیوستگی بین آنان بیان 

 های جدید عملیات می داند.می کند. او نوآوری را به معنای فرآیند اخذ اندیشه خالق و تبدیل آن به محصول، خدمات و روش 

 رضائیان خالقیت را بکارگیری توانایی های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید می داند.

 بهره وری

بهره وری مفهومی است که برای نشان دادن نسبت برون داد یک فرد، واحد و سازمان بکار گرفته      می شود هرچه بهره وری یک 

سازمان بیشتر باشد هزینه تولید واحد کار در آن کمتر خواهد بود. در جهان پر رقابت امروز اگر بخواهیم بهره وری سازمان محل 

انسانی کمتر، سرمایه کمتر، زمان کمتر، فضای کمتر و به طور کلی با منابع کمتر، تولید بیشتری د با نیروی کار خود را افزایش دهیم بای

 داشته باشیم. بهره وری یک سازمان بیش از هر عامل دیگر به دانش، مهارت ها، توانایی ها، نگرش ها و رفتار کارکنان آن بستگی دارد. بین

بستگی مثبت وجود دارد و برای شناخت بهتر مفهوم بهره وری الزم است با تعریف کیفیت کار آشنا دو عامل بهره وری و کیفیت کار هم

شویم. کیفیت شامل وجوهی از کاالها و خدمات است که پاسخگوی نیازهای مصرف کننده و تأمین کننده درآمد است. نکته قابل توجه 

 (.23:  1733ترین سطح ممکن باشد )ساعتچی،  آن است که کیفیت یک کاال در باالترین و قیمت آن در پایین

 معرفی محدوده مکانی تحقیق -0-9

  محدوده مکانی شهر ایالم می باشد.
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 نمودار سازمانی شرکت آب و فاضالب شهری ایالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روش تحقیق

پیمایشی به منزله مناسب ترین روش برای بررسی نقش خالقیت مدیر بر پیشرفت سازمان به انجام  -ین تحقیق با روش توصیفیا

رسیده است که در بخشی از کار با مراجعه به کتب، اسناد و مقاالت مربوط به موضوع اطالعات الزم گردآوری شده و سپس با طرح 

 نجام رسیده است. پرسشنامه و پیمایش اطالعات آن به ا

 مدیر عامل

  مجریان طرحهای آب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رئیس دفتر هیات مدیره و 

 مدیر عامل

 

 جایگاه شاهدان

 انقالب 

 

 بایگانیمتصدی امور دفتری و 

 

 مشاور

 

رئیس اداره حراست و امور 

 محرمانه

 

رئیس اداره روابط عمومی و 

 آموزش همگانی

 مدیر دفتر امور حقوقی و 

 قراردادها

 

 رئیس گروه حسابرسی و 

 نظارت مالی

 

 0کارشناس حراست 

متصدی امور دفتری و بایگانی 

0 

 

 کارشناس روابط عمومی 

0 

 

کارشناس حقوقی و رسیدگی 

 0به شکایات

کارشناس تحصیل و تملک  

 0اراضی و اسناد

 

 0کارشناس قراردادها

 0کارشناس مالی 
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 جامعه آماری -3-3

جامعه آماری به عناصر و افرادی گفته می شود که خصوصیات و ویژگی های موردنظر برای پژوهش را در مقیاس مکانی معینی 

تشکیل می دهند که  1737داشته باشند. جامعه آماری این تحقیق را مدیران و کارکنان شرکت آب و فاضالب شهر ایالم در سال 

 نفر می باشد. 733داد کل آنها تع

 

 نمونه آماری3

نمونه عبارت است از : تعدادی از افراد جامعه که صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته و معرف جامعه بوده از تجانس و 

نفر  67هش را همگنی با افراد جامعه برخوردار باشند. و به یکی از روش های نمونه گیری انتخاب شوند. حجم نمونه در این پژو

 تشکیل دادند.

 روش نمونه گیری

نمونه گیری به صورت تصادفی ساده انجام گرفته است، چرا که این روش ساده ترین روش در انتخاب نمونه ها هستند و نمونه در 

 دسترس می باشند.

 ابزار اندازه گیری

موردنیاز تحقیق خود را گردآوری، ثبت نماید. در این ابزار اندازه گیری وسایلی هستند که محقق به کمک آنها قادر است اطالعات 

سؤال اول  6سؤال بوده که  21تحقیق برای جمع آوری اطالعات از تکمیل پرسشنامه استفاده شده، پرسشنامه ما مجتمل بر 

 درجه ای لیکرت می باشد. 6)مشخصات پاسخگویان( و بقیه سؤاالت به صورت جدول با طیف 

 ه هافنون تجزیه و تحلیل داد

جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری موجود در آمار توصیفی مانند جداول توصیفی، نمودارهای فراوانی و درصدها استفاده 

و آزمون خی دو انجام گرفته است. و جهت اثبات و رد فرضیات از آزمون همبستگی  spssشده است و تحلیل آن ها با استفاده از نرم افزار 

 تفاده گردیده است. پیرسون اس

یعنی موارد سنجش توسط پرسشنامه با موارد واقعی منطبق باشد. اعتبار صوری براساس توافق  12اعتبارروایی )اعتبار، صحت(

 نظرات اساتید و متخصصان است. 

 

                                                           
12 . VALIDITY 
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 13پایایی

به اندازه گیری خالقیت  به منظور سنجش پایایی پرسشنامه مبنی بر تعیین میزان قدرت تبیین کنندگی گویه ها در مقیاس مربوط

 مدیران از آلفای کرونباخ استفاده شد.

 

 آلفا کرونباخ مربوط به متغیرهای تحقیق

 متغیرهای تحقیق تعداد آیتم ها آزمون آلفا کرونباخ

 مؤلفه های خالقیت 13 33%

 

 تحلیل توصیفی

 (: توزیع فراوانی سن پاسخگویان0-2-4جدول )

 درصد فراوانی فراوانی گروه سنی

23-26 1 12 

71-77 11 23 

73-76 6 17 

11-17 17 27 

 77 16 سال به باال 16

 177 67 جمع کل

 

 

                                                           
13 . Relibity 
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 ( توزیع فراوانی سن پاسخگویان0-2-4نمودار )

-73درصد،  23ساله  77-71درصد،  12ساله  26-23بر پایه یافته های تحقیق میانگین سنی پاسخگویان به سؤاالت به ترتیب، 

 درصد پاسخگویان را تشکیل می دادند. 77سال به باال نیز  16درصد،  27ساله  17تا  11درصد،  17ساله  76

 

 (: توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان2-2-4جدول )

 درصد فراوانی فراوانی گروه سنی

 31 12 مرد

 11 3 زن

 177 67 جمع کل
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 ( توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان2-2-4نمودار )

 درصد نیز زن بودند. 11درصد مرد و  31یافته های تحقیق جنسیت پاسخگویان به ترتیب، بر طبق 

 

 (: توزیع فراوانی تحصیالت پاسخگویان3-2-4جدول )

 درصد فراوانی فراوانی تحصیالت

 21 12 دیپلم

 27 17 فوق دیپلم

 17 27 لیسانس

 12 1 فوق لیسانس

 1 2 دکتری

 177 67 جمع کل

 

 

مرد

زن
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 ( توزیع فراوانی تحصیالت پاسخگویان3-2-4)نمودار 

 

 

 (: توزیع فراوانی سابقه فعالیت پاسخگویان در سازمان4-2-4جدول )

 درصد فراوانی فراوانی سابقه فعالیت

 17 6 کمتر از یکسال

 22 11 سال 7تا  1

 17 27 سال 6تا  7

 27 17 سال 17تا  6

 3 1 سال به باال 17

 177 67 جمع کل

 

 

ديپلم

فوق ديپلم

ليسانس

فوق ليسانس

دكتري
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 ( توزیع فراوانی سابقه فعالیت پاسخگویان در سازمان4-2-4نمودار )

 

 

 (: توزیع فراوانی سابقه فعالیت پاسخگویان به عنوان مدیر یا کارشناس5-2-4جدول )

 درصد فراوانی فراوانی مقوله

 12 1 کمتر از یکسال

 21 17 سال 7تا  1

 11 22 سال 6تا  7

 11 3 سال 17تا  6

 2 1 سال به باال 17

 177 67 جمع کل
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 (: توزیع فراوانی سابقه فعالیت 5-2-4نمودار )

 پاسخگویان به عنوان مدیر یا کارشناس

 

 (: تأثیر بکارگیری توانایی ذهنی برای ایجادو تبلور مفهوم جدید بر پیشرفت و بهره وری سازمان6-2-4جدول )

 درصد فراوانی فراوانی مقوله

 3 1 کمتر از یکسال

 1 7 سال 7تا  1

 21 12 سال 6تا  7

 72 11 سال 17تا  6

 77 16 سال به باال 17

 177 67 جمع کل
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 (: تأثیر بکارگیری توانایی ذهنی برای ایجاد6-2-4نمودار )

 و تبلور مفهوم جدید بر پیشرفت و بهره وری سازمان

 

 (: تأثیر سالمت روانی و ادراکی )توانایی ایجاد7-2-4جدول )

 زیادی ایده بطور سریع( بر پیشرفت سازمانتعداد 

 درصد فراوانی فراوانی مقوله

 17 6 خیلی کم

 3 1 کم

 27 17 تا حدودی

 17 27 زیاد

 22 11 خیلی زیاد

 177 67 جمع کل
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 (: تأثیر سالمت روانی و ادراکی )توانایی ایجاد7-2-4نمودار )

 تعداد زیادی ایده بطور سریع( بر پیشرفت سازمان

 

 

 (: تأثیر ابتکار عمل مدیر بر پیشرفت سازمان8-2-4جدول )

 درصد فراوانی فراوانی مقوله

 3 1 خیلی کم

 17 6 کم

 23 17 تا حدودی

 71 13 زیاد

 22 11 خیلی زیاد

 177 67 جمع کل
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 (: تأثیر ابتکار عمل مدیر بر پیشرفت سازمان8-2-4نمودار )

 

 پیچیدگی به سادگی بر پیشرفت سازمان(: تأثیر ترجیح 9-2-4جدول )

 درصد فراوانی فراوانی مقوله

 7 7 خیلی کم

 12 1 کم

 22 11 تا حدودی

 71 13 زیاد

 72 11 خیلی زیاد

 177 67 جمع کل
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 (: تأثیر ترجیح پیچیدگی به سادگی بر پیشرفت سازمان9-2-4نمودار )

 

 

 پیشرفت سازمان(: تأثیر اعتماد به نفس مدیر بر 01-2-4جدول )

 درصد فراوانی فراوانی مقوله

 11 3 خیلی کم

 27 17 کم

 22 11 تا حدودی

 71 13 زیاد

 17 6 خیلی زیاد

 177 67 جمع کل
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 (: تأثیر اعتماد به نفس مدیر بر پیشرفت سازمان01-0-4نمودار )

 

 

 (: تأثیر تمرکز ذهنی )بکار بستن تمام00-2-4جدول )

 کردن نظرات ذهنی( بر پیشرفت سازمانتالش برای عملی 

 درصد فراوانی فراوانی مقوله

 11 3 خیلی کم

 21 17 کم

 27 17 تا حدودی

 77 16 زیاد

 13 3 خیلی زیاد

 177 67 جمع کل
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 (: تأثیر تمرکز ذهنی )بکار بستن تمام00-2-4نمودار )

 تالش برای عملی کردن نظرات ذهنی( بر پیشرفت سازمان

 (: تأثیر انتخاب زمان مناسب02-2-4)جدول 

 پیاده سازی ایده جدید بر پیشرفت سازمان

 درصد فراوانی فراوانی مقوله

 12 1 خیلی کم

 13 3 کم

 11 3 تا حدودی

 17 27 زیاد

 11 3 خیلی زیاد

 177 67 جمع کل
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 (: تأثیر انتخاب زمان مناسب02-2-4نمودار )

 سازمانپیاده سازی ایده جدید بر پیشرفت 

 

 (: تأثیر استفاده از روابط بین افکار و تداعی معانی بر پیشرفت سازمان03-2-4جدول )

 درصد فراوانی فراوانی مقوله

 11 3 خیلی کم

 27 17 کم

 22 11 تا حدودی

 71 13 زیاد

 17 6 خیلی زیاد

 177 67 جمع کل
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 تداعی معانی بر پیشرفت سازمان(: تأثیر استفاده از روابط بین افکار و 03-2-4نمودار )

 

 

 

 

 (: نقش تأکید بر هدف به جای وسیله بر پیشرفت سازمان04-2-4جدول )

 درصد فراوانی فراوانی مقوله

 3 1 خیلی کم

 11 3 کم

 11 3 تا حدودی

 23 11 زیاد

 71 13 خیلی زیاد

 177 67 جمع کل
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 بر پیشرفت سازمان(: نقش تأکید بر هدف به جای وسیله 04-2-4نمودار )

 

 

 (: نقش مخاطره پذیر بودن مدیر بر پیشرفت سازمان05-2-4جدول )

 درصد فراوانی فراوانی مقوله

 17 6 خیلی کم

 21 12 کم

 21 12 تا حدودی

 23 11 زیاد

 13 3 خیلی زیاد

 177 67 جمع کل
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 (: نقش مخاطره پذیر بودن مدیر بر پیشرفت سازمان05-2-4نمودار )

 

 

 (: تأثیر جلب حس اعتماد و اطمینان دیگران بر پیشرفت سازمان06-2-4جدول )

 درصد فراوانی فراوانی مقوله

 3 1 خیلی کم

 11 3 کم

 27 17 تا حدودی

 77 16 زیاد

 21 17 خیلی زیاد

 177 67 جمع کل
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 (: تأثیر جلب حس اعتماد و اطمینان دیگران بر پیشرفت سازمان06-2-4نمودار )

 

 

 (: تأثیر تشکیل تیم های خالق در درون سازمان بر پیشرفت سازمان07-2-4جدول )

 درصد فراوانی فراوانی مقوله

 1 7 خیلی کم

 17 6 کم

 22 11 تا حدودی

 72 11 زیاد

 77 16 خیلی زیاد

 177 67 جمع کل
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 سازمان(: تأثیر تشکیل تیم های خالق در درون سازمان بر پیشرفت 07-2-4نمودار )

 

 

 (: تأثیر قدرت خطرپذیری مدیر بر پیشرفت سازمان08-2-4جدول )

 درصد فراوانی فراوانی مقوله

 12 1 خیلی کم

 27 17 کم

 22 11 تا حدودی

 72 11 زیاد

 11 3 خیلی زیاد

 177 67 جمع کل
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 (: تأثیر قدرت خطرپذیری مدیر بر پیشرفت سازمان08-2-4نمودار )

 

 

 تأثیر داشتن اعتبار و توان کافی جهت قبوالندن ایده جدید بر پیشرفت سازمان (:09-2-4جدول )

 درصد فراوانی فراوانی مقوله

 7 7 خیلی کم

 12 1 کم

 77 16 تا حدودی

 71 13 زیاد

 21 12 خیلی زیاد

 177 67 جمع کل
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 بر پیشرفت سازمان (: تأثیر داشتن اعتبار و توان کافی جهت قبوالندن ایده جدید09-2-4نمودار )

 

 

 (: تأثیر ارزیابی افراد براساس نتایج کارشناسان بر پیشرفت سازمان21-2-4جدول )

 درصد فراوانی فراوانی مقوله

 1 7 خیلی کم

 12 1 کم

 17 6 تا حدودی

 21 17 زیاد

 11 27 خیلی زیاد

 177 67 جمع کل
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 نتایج کارشناسان بر پیشرفت سازمان(: تأثیر ارزیابی افراد براساس 21-2-4نمودار )

 

 

 (: تأثیربرنامه ریزی در بکارگیری فکرهای جدید بر پیشرفت سازمان20-2-4جدول )

 درصد فراوانی فراوانی مقوله

 1 2 خیلی کم

 27 17 کم

 11 3 تا حدودی

 71 13 زیاد

 23 11 خیلی زیاد

 177 67 جمع کل
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 در بکارگیری فکرهای جدید بر پیشرفت سازمان(: تأثیربرنامه ریزی 20-2-4نمودار )

 

 

 (: نقش تشویق کارکنان خالق بر پیشرفت سازمان22-2-4جدول )

 درصد فراوانی فراوانی مقوله

 7 7 خیلی کم

 12 1 کم

 21 17 تا حدودی

 23 11 زیاد

 71 13 خیلی زیاد

 177 67 جمع کل
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 پیشرفت سازمان(: نقش کاهش کنترل بیرونی بر 22-2-4نمودار )

 

 

 (: نقش کاهش کنترل بیرونی بر پیشرفت سازمان23-2-4جدول )

 درصد فراوانی فراوانی مقوله

 1 7 کاماًل مخالفم

 12 1 مخالفم

 13 3 نظری ندارم

 27 17 موافقم

 11 22 کاماًل موافقم

 177 67 جمع کل
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 (: نقش کاهش کنترل بیرونی بر پیشرفت سازمان23-2-4نمودار )

 

 

 (: نقش تحمل راه های غیر عملی بر پیشرفت سازمان24-2-4جدول )

 درصد فراوانی فراوانی مقوله

 11 3 کاماًل مخالفم

 11 3 مخالفم

 27 17 نظری ندارم

 71 13 موافقم

 11 3 کاماًل موافقم

 177 67 جمع کل
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 (: نقش تحمل راه های غیر عملی بر پیشرفت سازمان24-2-4نمودار )

 

 

 (: نقش قبول ابهام بر پیشرفت سازمان25-2-4جدول )

 درصد فراوانی فراوانی مقوله

 11 3 کاماًل مخالفم

 22 11 مخالفم

 17 6 نظری ندارم

 72 11 موافقم

 27 17 کاماًل موافقم

 177 67 جمع کل
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 (: نقش قبول ابهام بر پیشرفت سازمان25-2-4نمودار )

 

 

 ارتباطات همه جانبه بر پیشرفت سازمان(: نقش 26-2-4جدول )

 درصد فراوانی فراوانی مقوله

 7 7 کاماًل مخالفم

 1 7 مخالفم

 1 7 نظری ندارم

 71 13 موافقم

 61 23 کاماًل موافقم

 177 67 جمع کل
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 (: نقش ارتباطات همه جانبه بر پیشرفت سازمان26-2-4نمودار )

 

 

 مشارکت جو بر پیشرفت سازمان(: نقش ایجاد نظم 27-2-4جدول )

 درصد فراوانی فراوانی مقوله

 7 7 کاماًل مخالفم

 1 7 مخالفم

 1 7 نظری ندارم

 71 13 موافقم

 61 23 کاماًل موافقم

 177 67 جمع کل
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 (: نقش ایجاد نظم مشارکت جو بر پیشرفت سازمان27-2-4نمودار )

 

 

 سازمان بر پیشرفت سازمان(: نقش تحمل تضاد و تعارض در 28-2-4جدول )

 درصد فراوانی فراوانی مقوله

 11 3 کاماًل مخالفم

 21 17 مخالفم

 11 3 نظری ندارم

 23 11 موافقم

 13 3 کاماًل موافقم

 177 67 جمع کل
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 (: نقش تحمل تضاد و تعارض در سازمان بر پیشرفت سازمان28-2-4نمودار )

 

 

 تحلیل استنباطی -4-3

 به نظر می رسد بین قدرت خطرپذیری مدیران و پیشرفت در سازمان رابطه وجود دارد. (:0فرضیه )

 (: نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن0-3-4جدول )

 شدت رابطه سطح معناداری نوع آزمون

Spearman’s 71/7 336/7 

 

لذا میزان خطرپذیری مدیر با میزان  است. 336/7همبستگی حاصل بین دو متغیر قدرت خطرپذیری و پیشرفت سازمان برابر با 

دارای رابطه معنادار است. بنابراین، بین دو متغیر همبستگی مثبت و قوی وجود دارد، بدین معنا  71/7پیشرفت سازمان در سطح 

 که هرچه خطرپذیری مدیران باال باشد به همان نسبت پیشرفت سازمان نیز پیشتر و باال خواهد بود.

 ی رسد بین تشکیل تیم های خالق و پیشرفت و بهره وری سازمان رابطه وجود دارد.به نظر م (:2فرضیه )

 (: نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن2-3-4جدول )

 شدت رابطه سطح معناداری نوع آزمون

0

5

10

15

20

25

30

کامال مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم کامال موافقم

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

62 
 

Spearman’s 71/7 336/7 

 

است. لذا تشکیل تیم های خالق با  336/7همبستگی حاصل بین دو متغیر تشکیل تیم های خالق و پیشرفت سازمان برابر با 

دارای رابطه معنادار است. بنابراین، بین دو متغیر همبستگی مثبت و قوی وجود دارد، در  71/7میزان پیشرفت سازمان در سطح 

 نتیجه این فرضیه تأیید می گردد.

 

 به نظر می رسد بین تشویق کارکنان خالق و پیشرفت و بهره وری سازمان رابطه وجود دارد. (:3فرضیه )

 (: نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن3-3-4جدول )

 شدت رابطه سطح معناداری نوع آزمون

Spearman’s 71/7 376/7 

 

است. لذا تشویق کارکنان خالق با میزان  376/7 همبستگی حاصل بین دو متغیر تشویق کارکنان خالق و پیشرفت سازمان برابر با

دارای رابطه معنادار است. بنابراین، بین دو متغیر همبستگی مثبت و قوی وجود دارد، در نتیجه  71/7پیشرفت سازمان در سطح 

 این فرضیه تأیید می گردد.

 

 در سازمان رابطه وجود دارد.به نظر می رسد بین مخاطره پذیر بودن مدیران و پیشرفت و بهره وری  (:4فرضیه )

 (: نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن4-3-4جدول )

 شدت رابطه سطح معناداری نوع آزمون

Spearman’s 12/7- 71/7 

 

نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن برای دو متغیر مخاطره پذیر بودن و پیشرفت سازمان نشان می دهد که در سطح معناداری 

(71/7p = و ) با پذیرش پنج درصد خطا، بین این دو متغیر رابطه معنادار و معکوس وجود دارد. از طرفی نیز از شدت پایینی

(12/7-=  r.برخوردار می باشد. در نتیجه این فرضیه رد می گردد ) 
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 به نظر می رسد بین ابتکار عمل مدیران و پیشرفت و بهره وری در سازمان رابطه وجود دارد. (:5فرضیه )

 (: نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن5-3-4دول )ج

 شدت رابطه سطح معناداری نوع آزمون

Spearman’s 71/7 376/7 

 

است. لذا میزان ابتکار عمل با پیشرفت  331/7ضریب همبستگی حاصل بین دو متغیر ابتکار عمل مدیر و پیشرفت سازمان برابر با 

است. بنابراین، بین دو متغیر همبستگی مثبت و قوی وجود دارد، بدین معنا که هرچه  دارای رابطه معنادار 71/7سازمان در سطح 

 میزان ابتکار عمل باال باشد به همان نسبت پیشرفت سازمان نیز پیشتر و باال خواهد بود.

 نتیجه گیری

دلیل بی ثباتی و تغییرپذیری و با شتاب روزافزون تحوالت  دگرگونی ها در دنیای کنونی که عصر اطالعات و ارتباطات است و به 

نیز غیرقابل پیش بینی بودن این تغییرات، آنچه که کشورهای جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه را در جهت افزایش بهره 

وری و پیشرفت و ترقی آنها مدد می رساند، همانا استفاده از فرصت ها در رقابت به سایر کشورهاست و این امر میسر نمی گردد 

ر با درایت و خالقیت مدیران و نیز تأثیر مدیران در پرورش خالقیت کارکنان که با کمک یکدیگر در جهت رشد و بالندگی مگ

سازمان خود و در نتیجه، جامعه بکوشند. از خالقیت تعاریف متعددی شده است اما خالقیت از دیدگاه سازمانی عبارت است از ارائه 

قاء کمیت یا کیفیت سازمان و نوآوری. افزایش خالقیت در سازمان ها می تواند به ارتقای کمیت و فکر و طرح نوین برای بهبود و ارت

کیفیت خدمات، کاهش هزینه ها، جلوگیری از اتالف منابع، کاهش بوروکراسی، افزایش رقابت، افزایش کارایی و بهره وری، ایجاد 

پرورش خالقیت، تحریک و تشویق کارکنان، تفویض اختیار به انگیزش و رضایت شغلی در کارکنان منجر گردد. نقش مدیر در 

کارکنان، پیدا کردن ذهن های خالق و استفاده از خالقیت دیگران است. نظام مدیریت مشارکتی با تکیه بر خودکنترلی کارکنان، 

کنیک های خالقیت گروهی مشورت، تشویق به ابتکار و احترام به افراد، نقش مهمی در پرورش خالقیت کارکنان ایفا می کند. ت

شامل تحرك مغزی، گردش تخیلی، تفکر موازی، ارتباط اجباری، شش کاله تفکر، از تکنیک های مؤثر در تقویت تفکر خالق 

هستند. خالقیت دارای سه مؤلفه است : تخصص، تفکر خالق و انگیزش که می تواند درونی و بیرونی باشد. مدیران روی هر سه این 

 نند اثر گذارند ولی بر روی انگیزش کارکنان بیشتر از دو مؤلفه دیگر تأثیرگذار هستند.خصوصیات می توا

با پیشرفت روزافزون دانش و فناوری و جریان گسترده اطالعات، امروزه جامعه ما نیازمند آموزش مهارت هایی است که با کمک آن 

رش انسان هایی باشد که بتواند با مغزی خالق با مشکالت روبرو بتواند همگام با توسعه علم و فناوری به پیش برود. هدف باید پرو

شده و به حل آن ها بپردازد. به  گونه ای که انسان ها بتوانند به خوبی با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و با بهره گیری از دانش جمعی 

القیت هستند که با خلق افکار نو به سوی یک جامعه و تولید افکار نو مشکالت را از میان بردارند. امروزه مردم ما نیازمند آموزش خ

سعادتمند قدم بردارند. رشد فزآینده اطالعات، سبب شده است که هر انسانی از تجربه و علم و دانشی برخوردار باشد که دیگری 
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ن ها یکی از رموز فرصت کسب آن ها را نداشته باشد، لذا به جریان انداختن اطالعات حاوی علم و دانش و تجربه در بین انسا

 موفقیت در دنیای امروز است. هیچ کس قادر نیست به میزان اطالعات واقعی هر کس که در گوشه ذهن او نهفته است پی ببرد.

پیمایشی به بررسی تأثیر خالقیت مدیران بر پیشرفت سازمان پرداخته به همین منظور  -پژوهش فوق که با روش توصیفی

 62درصد پاسخگویان مرد و  05اسخگویان پخش گردید و نتایج به این صورت به دست آمد که: پرسشنامه طرح شده در بین پ

 62درصد و  58درصد، لیسانس  55درصد نیز زن بودند. در رابطه با میزان تحصیالت پاسخگویان به ترتیب دیپلم و فوق دیپلم 

سال  4تا  6درصد،  68خگویان به ترتیب کمتر از یکسال درصد تحصیالت لیسانس به باال داشتند. در رابطه با سابقه فعالیت پاس

درصد پاسخگویان را تشخیص دادند. همچنین نتایج در رابطه با سابقه  0سال به باال  68درصد و  28سال  68تا  4درصد،  22

 62سال  68تا  4درصد،  08سال  4تا  6درصد،  62فعالیت پاسخگویان به عنوان مدیر یا کارشناس به ترتیب کمتر از یکسال 

سال به باال بوده است. در رابطه با مؤلفه ای در نظر گرفته شده برای خالقیت در این پژوهش  68درصد پاسخگویان  2درصد و 

آنچه اهمیت داشت اینکه اکثریت پاسخگویان به این فاکتورها و اهمیت آن ها در پیشرفت سازمان خود اعتقاد داشته و مهم می 

یج فرضیات پژوهش نیز نشان از وجود رابطه بین قدرت خطرپذیری، تشکیل تیم های خالق، تشویق کارکنان پنداشتند. تحلیل نتا

خالق و ابتکار عمل مدیران با پیشرفت سازمان بود و تنها فرضیه وجود رابطه بین مخاطره پذیر بودن مدیران و پیشرفت سازمان رد 

 گردیده و مورد تأیید قرار نگرفت.

 یقمحدودیت های تحق

از آنجا که در راستای انجام هر پژوهشی مشکالت و موانعی وجود دارد این پژوهش نیز از این قاعده مستثنی نبود و پژوهشگر در راه 

 انجام این تحقیق با محدودیت ها و مشکالتی مواجه گردید از جمله :

 . نبود پیشینه تحقیق که به صورت کامل و جامع به این موضوع پرداخته باشد.6

. عدم همراهی و پاسخ دهی تعدادی از پاسخگویان به سؤاالت پرسشنامه که پژوهشگر مجبور گردید که پرسشنامه هایی که ناقص 2

 تکمیل شده و دارای مشکل هستند را حذف و تعداد دیگری پخش نماید.

 . کمبود وقت کافی و هزینه بر بودن پژوهش بر پژوهشگر3

 منابع و مآخذ

 ( خالقیت و نوآوری در انسان ها و سازمان ها، انتشارات ترمه، چاپ اول.6300ور ). آقایی فیشانی، تیم6

 ( مدیریت عمومی، چاپ ششم، تهران، نشر نی.6302. الوانی، مهدی )2

 ( مدیریت خالقیت و نوآوری، ناشر: مدیران.6300. ایران نژاد پاریزی )3

 مدیران، ناشر: کتابسرای تندیس.( فکر بکر برای خالقیت و ابتکار 6302. باترا، برمودا )5

 ( مدیریت سنجیده، انتشارات تندیس.6303. باقری زاده، سیدمحمد )4
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( بررسی رابطه بین خالقیت مدیران و معاونان و میزان کاربست مؤلفه های سازمان یادگیرنده در 6304. پیمان یارمحمدزاده )2

شته علوم تربیتی مدیریت آموزشی، دانشگاه اصفهان، پایگاه حوزه نت مدارس متوسطه شهر ارومیه، پایان نامه کارشناسی ارشد، ر

 (.CRCIS)وابسته به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی 
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