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  بسمه تعالي

  

  

  

  

  نگاهي به

  عملكرد دوسالهفعاليت ها،اقدامات و

  نظام پيشنهادها درسازمان نهضت سوادآموزي

  و

  يك بررسي علمي با عنوان

  بررسي ميزان خالقيت در كاركنان سازمان

  

  :نگارش وتدوين

  احمد خاكزاد

  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

اس سنجي و قي   پنجمين كنفرانس ملي نظام پيشنهادها 
 

 

 2 

  

  

:چكيده  

با شناسايي اعضا كار خود  82د سال نظام پذيرش و بررسي پيشنهادهاي سازمان نهضت سوادآموزي از مردا

تركيب اعضا شامل اعضاي انتصابي كه توسط رئيس شورا منصوب و اعضاي انتخابي كه مركب از سه نفر . را آغاز كرد

اعضا در اولين نشست خود . انتخاب شدند بود 19/4/82نماينده كاركنان كه از طريق آراي كاركنان در جلسه مورخ 

 .ه راه اندازي دبيرخانه اقدام كردندبا انتصاب دبير نسبت ب

اهتمام دبيرخانه وشورا بر تعريف و طراحي سازوكار اجراي نظام قرار داشت كه اين مهم با تدوين  82در سال 

شورا وابالغ آن طي   28/11/82كليات شيوه نامه اجراي نظام در سازمان در دبيرخانه وتصويب آن در جلسه مورخ 

اهم  84و پنج ماه اول83در سال .به واحد هاي سازماني به منحصه ظهور رسيد 26/12/82مورخ  17240/6نامه

محور فرهنگ سازي و اطالع رساني ، طراحي وتنظيم مالك هاي پاداش  4فعاليت هاي انجام شده در حول 

  :پيشنهادها ،اخذ وبررسي پيشنهادها بوده است به نحوي كه ما حصل كارشامل

درباره نظام پيشنهادها ،عوامل موثردر موفقيت نظام پيشنهادها ، جايگاه ن جلد بروشور در عناوي6تدوين  

نظام پيشنهادها در مديريت كيفيت جامع ، نظام پيشنهادها درسيستم اداري ،آشنايي با كليات نظام پذيرش وبررسي 

احصا زمينه هاي اخذ و برگزاري سه جلسه هم انديشي با كاركنان ،اخذوپيشنهادها و رويه عملياتي درنظام پيشنهادها

محور ،طراحي و تنظيم جمالت قصار درحوزه هاي پيشنهاددهي و ايده آفريني ، اخذ  60پيشنهادها در قالب بالغ بر 

مورد از آنها در جلسات شورا و اعالم نظر نهايي در خصوص رد، پذيرش و يا مسكوت  58پيشنهاد وبررسي  134

  .ماندن آن

پيشنهاد مصوب و تمامي آنها جهت اجرا به واحدهاي مجري ارسال   17 از مجموع پيشنهادهاي بررسي شده

  .پيشنهاد نيز در حال بررسي است 79 پيشنهاد رد ،  31و  گرديد

به صورت گروهي  4/31% به صورت انفرادي و  6/77%الزم بذكر است از مجموعه پيشنهادهاي ارائه شده  

بيشترين تعداد  5/57% شده،همكاران حوزه معاونت آموزش با  در اين راستا از كل پيشنهادهاي ارائه. بوده است

  .اند  پيشنهادها را ارائه كرده و مشاركت باالتري نسبت به ساير واحدها در فرآيند پيشنهاددهي داشته

جلسه به منظور بررسي پيشنهادهاي واصله   19كنون دبيرخانه نظام پيشنهادات 84مردادتا 1382از سال 

دهد كه حوزه ماموريت هاي آموزشي سازمان ازبيشترين  گي موضوعي پيشنهادها نشان مي پراكنده.برگزار كرده است

  .فراواني برخورداربوده است

واحد تخصصي مساعدتهاي الزم را در خصوص بررسي و   9درراستاي بررسي پيشنهادها طي دو سال گذشته 

غم داشتن مستوليت متفاوت تمام تالش خود را همچنين اعضاي شورا علير. اعالم نظر پيشنهاد معمول داشته اند

براي تسريع در پاسخگويي به پيشنهادها و ارائه نظر پيرامون رد يا قبول پيشنهادها انجام داده اند ليكن به دليل 

  .نفرپيشنهاد بالغ مي شود 158تراكم كاري اعضاء پيشنهادهاي در حال بررسي به 
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،بسط و سيالي،قيت و مولفه هاي تشكيل دهنده آن شامل ابتكاردر فرآيند ايده آفريني پيشنهاددهي ،خال 

انعطاف پذيري يك پيش نياز اساسي است كه تالش شد تا ميزان اين مهم در كاركنان در قالب انجام يك بررسي 

 40اي  علمي مورد ارزشيابي قرار گيرد كه نتايج آن حاكي از چگولگي مثبت توزيع نمرات آزمون خالقيت در نمونه

  .ي از كاركنان سازمان استنفر
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 "الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم اهللا واولئك هم اولوااللباب"

  )18سوره زمر،آيه(

  

 :مقدمه

نظرجويي و رايزني در فرهنگ غني اسالمي و تاريخ كهن ايراني نيز جايگاهي بس باال و  مشاركت و مشورت ،

توان به طريق صواب در انجام امور ر مديريت و تصميم گيري است كه مياين شيوه درفيع دارد و به مدد بكارگيري 

با ياري جستن از مشاركت و مشورت است كه مخاطرات . دست يافت و از ميان راه هاي مختلف راه اصلي را برگزيد

ننده گسترده تصميم گيري كاهش يافته ، ضمانت اجرايي تصميمات بيشتر شده ، دامنه بصيرت و آگاهي مشورت ك

 .گردد تر و روحيه كاري تقويت مي

 و اسالم رشد .شود بر اساس نگرش اسالم، مشاركت در تصميم گيري باعث پرورش افراد وتعالي آنها مي

. بر شكوفايي استعدادهاي بالقوه آنها به عنوان انسان تاكيد دارد ه وادپرورش افراد از طريق كار را مورد تاكيد قرار د

خود را براساس كند كه مسلمانان امور  مي تاكيد مشورت را به عنوان نمودي از ايمان معرفي و را وقرآن كريم شو

گيري در مديريت تابع فرآيندي از تصميم  ايديولوژيكي اسالم، ديدگاه  به عبارتي در.دهند مشورت متقابل انجام

تصميم براساس مشاركت ، شور بايستي تمامي مولفه هاي تشكيل دهنده يك  تصميم سازي است كه طي آن مي

 بديهي است در اين صورت آثار مديريت مشاركتي زمينه بروز خواهد يافت.به منحصه ظهور برسد ...ومشورت و

مشاركت از ديرباز با زندگي انسان پيوستگي داشته و در سراسر روزگارراه تكامل را پيموده است تا جايي كه 

هاي اخير اهميت مشاركت مردم در  آگاهانه و واقعي دارند، بويژه در دهه مردم امروزه درتعيين سرنوشت خود دخالتي

اين اهميت در درجه اول ناشي از رشد و پيچيدگي جوامع . امور سياسي، اقتصادي و اجتماعي معنايي تازه يافته است

يدگي و گستردگي باشند بسوي پيچ روزگار ماست، به تبع اين تغيير و تحول، سازمانها نيز كه قسمتي از جوامع مي

تا از . اند بنابراين سازمانها براي پاسخگويي به اين تغييروتحول روبه سوي مديريت مشاركتي آورده.اند قدم برداشته

  ..ها و نظرات كاركنان در اداره امور بتوانند استفاده كنند ايده

ظـام پـذيرش وبررسـي    مصداقي از موارد فوق به عنوان يكي از برنامـه هـاي تحـول اداري در قالـب اجـراي ن     

در سـازمان نهضـت سـواد آمـوزي نيـز شـروع بـه         82پيشنهادها در سيستم اداري كشور به اجرا در مي آيد واز سال 

  :ح زير را پيگيري و دنبال مي كندفعاليت كرده كه تحقق اهدافي به شر

هده دارنـد و  تالش براي باالبردن حرمت و ارزش وجودي كساني كه بار سنگين سواد آموزي كشور را برع .1

  .كوشند تا با ايفاي و ظيفه هاي قانوني خود موجبات بهره وري هرچه بيشتر را فراهم آورند مي

انـدركاران ، صـاحب    گرفتن از انديشه و تجربه دسـت   پديدآوردن فضاي مناسب براي شكوفا كردن و بهره .2

  . نظران و افزايش دامنه تعلق و دلبستگي آنان به گسترده كردن خدمات آموزشي
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هـا و   فراهم آوردن موجبات فضاي آزاد و سالم براي طرح و نقد انديشه و وسعت دادن بـه دامنـه آگـاهي    .3

هاي كاركنان از راه دريافت ، ارزشيابي و اجراي پيشنهادهايي كه از سوي كاركنان براي بهينـه سـازي كمـي و     توانايي

  .شود كيفي فرايند آموزش و خدمات آموزشي ارايه مي

آميز در جامعه كاركنان بـراي تعميـق و پايـداري آثـار مطلـوب       بط و مناسبات انساني حرمتبرقراري روا .4

  حاصل از تحقق اهداف آموزشي 

  بهبود كيفيت خدمات مورد ارايه سازمان  .5

  هاي بهبود جويي و پويا سازي محيط كار فعال سازي كاركنان در جهت فعاليت .6

  راد خوش فكر ، جستجوگر و ممتازايجاد وتقويت روحيه كارگروهي و تيمي شناسايي اف .7

  ايجاد روحيه مشكل جويي و مبارزه طلبي براي حل مشكالت به جاي روحيه فرار از مشكل  .8

  ها و انجام امور به دليل مشاركت كاركنان در تصميم گيري  بهبود و تسهيل اجراي تصميم .9

  

 دوره ،ليه اجراي نظام در سازماناوسال  2ا، تالش و فعاليتهاي اين نظام درازدستاوردهگزارشي ،بررسي حاضر

 ("ميزان خالقيـت در كاركنـان سـازمان    "بررسي علمي با عنوان ويك  كه زيربناي اجراي نظام درآن شكل گرفتهاي 

مي باشد كه جهت ارائه پنجمين كنفرانس ملـي  )اي كه در فرايند پيشنهاددهي نقش مهم واساسي را ايفا ميكند مولفه

   .است تهيه وتنظيم شده نظام پيشنهادها بطوراجمال

نهضـت  رياست محترم شورا وقائم مقام سـازمان  زحمات ومساعي بي شائبه همكاران محترم به خصوص  از لذا

همكاراني كه با ارسال يا بررسي كارشناسي پيشنهادات زمينه رونق هر چـه بيشـتر    اعضاي محترم شورا و،سوادآموزي

اني كه اينجانب را تهيه وتنظيم ايـن گـزارش وبررسـي يـاري كردننـد      وهمينطور همكاراجراي نظام را فراهم نمودند 

  .صميمانه تشكرو قدرداني نموده و توفيقات روز افزون آنها را از پيشگاه خداوند متعال خواستارم 
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  :بخش دوم

  
  نگاهي به عملكرد دوساله

  وبررسي پيشنهادها دبيرخانه شوراي نظام پذيرش

 84تا مرداد 82مرداد

جديدي براي  هاي رايط جديد، راهش. برغناي گنجينه لغات خود بيفزاييد. واژگان جديد بسازيد

بيان و توصيف موضوعات  هاي جديدي براي الزمه فكر كردن، دست يافتن به قالب. طلبد فكر كردن مي

 .كنند جديد ايجاد مي دهند و شرايط كلمات تازه،امكانات تازه به دست مي. مختلف است
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  گزارش عملكرد   

با شناسايي اعضا كار خود را آغاز  82سي پيشنهادهاي سازمان نهضت سوادآموزي از مرداد نظام پذيرش و برر

رئيس شورا منصوب شدند واعضاي انتخابي كه مركب ازسه نفراز  تركيب اعضا شامل اعضاي انتصابي كه توسط.كرد

در اولين نشست با انتصاب  .بود انتخاب شدند 19/4/82نمايندگان كاركنان كه از طريق آراي كاركنان درجلسه مورخ 

هاي مورد نياز جهت اجرا وعملياتي كردن نظام در سازمان مه جام مطالعه،بررسي وتدويت آئين نا، ايشان مامور اندبير

  .گرديد

  سمت در شورا  پست سازماني  نام عضو

  رييس شورا  قائم مقام سازمان  علي وطني 

  عضو انتصابي  معاون آموزش  جليل صفري

  عضو انتصابي  مشاور سازمان  الهي سيد ضرغام عبد

  عضو انتصابي  مديركل دفتر نوسازي و تحول اداري  ايرج يعقوبي

  عضوونماينده كاركنان  هاي بين بخشي ريزي وهماهنگي مشاركت مديربرنامه  علي ابراهيميان

  عضوونماينده كاركنان  رييس گروه بهبود مديريت وتحول اداري  محسن قاضي

  دبيرشوراونماينده كاركنان  ريزي تداوم آموزش ه برنامهرييس گرو  احمد خاكزاد

  

بررسي پيشنهادهاي دبيرخانه نظام پذيرش وبررسي پيشنهادهاي سازمان از  1:جدول و نمودار شماره

   حيث بررسي

وضعيت 

  پيشنهاد

ثبت 

واعالم 

وصول 

  شده

بررسي 

واعالم 

  نتيجه شده

به تصويب 

  شورا رسيده
  مسكوت  رد شده

در حال 

  بررسي

  79  7  31  17  55  134  عدادت

  95/58  22/5  13/23  68/12  41  *  درصد
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0
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80

بررسـي واعــ	م نتيجــه

ــده شـ

ــيده ــويب رسـ ــه تصـ ـب ــده رد شــ مســكوت درحــال بررســي

  

مورد ثبت و اعالم وصول  134پيشنهاد رسيده  134شود از مجموع همانطوركه درجدول و نمودار مالحظه مي

از . است م نظرنهايي شدهمورد نيز در جلسات شورا طرح و در خصوص رد، پذيرش ويا مسكوت ماندن آن اعال 55و

ست ا پيشنهاد مصوب تمامي آنها جهت اجرا به واحدهاي مجري ارسال شده است و اطالعات حاكي از آن17مجموع 

  .بوده استاز آنها آماده طرح در جلسه شورا % 90مورد پيشنهاددر حال بررسي بوده و 79كه 

  

يرخانه نظام پذيرش وبررسي بررسي پيشنهادهاي دريافت شده به دب 2:جدول ونمودار شماره

  پيشنهادهاازحيث انفرادي وگروهي 

وضعيت ارائه 

  پيشنهاد
  گروهي  انفرادي

تعداد 

  گروها

  26  42  92  تعداد

  --   4/31  6/68  درصد

  

0

50

100

انفرادي  گروھي 

  

درصد  6/78) مورد134(شود از مجموع پيشنهادهاي واصل شده  همانطور كه در جدول مالحظه مي

شود  چنانچه مالحظه مي. درصد پيشنهادها به صورت گروهي ارايه شده است 4/31هادها به صورت انفرادي وپيشن
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تعداد .تري بوده است مشاركت افراد در قالب گروهي براي ارايه پيشنهاد نسبت به پيشنهادهاي انفرادي درسطح پايين

  . 1است گروه پيشنهاد دهنده ارائه شده26پيشنهاد گروهي از سوي  42

بررسي پيشنهادهاي دريافت شده به دبيرخانه نظام پذيرش وبررسي پيشنهادها  3:جدول و نمودار شماره

  به تفكيك كارمندان حوزه هاي مختلف

  آموزش  نام واحد
توسعه 

  مديريت

هماهنگي 

  مشاكتها

حوزه 

  رياست
  استاني

  جمع

  134  5  8  17  27  77  تعداد

  100  7/3  6  7/12  1/20  5/57  درصد
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60

آموزش توسعه مديريت  ھماھنگي مشاركت ھا حوزه رياست استاني 

  

 5/57پيشنهاد ارايه شده ، كاركنان حوزه معاونت آموزش با  134باتوجه به نتايج جدول فوق از مجموع 

درصد بيشترين تعداد پيشنهاد را ارايه دادند و مشاركت باالتري نسبت به ساير واحدها در فرايند پيشنهاددهي 

درصد قرار دارد و كاركنان حوزه  1/20حوزه معاونت توسعه مديريت با در مرتبه بعدي مشاركت كاركنان . اند داشته

هاي بعدي  درصد در رتبه 6درصد و كاركنان حوزه رياست و روايط عمومي با 7/12ها با  معاونت هماهنگي مشاركت

  .درصد پيشنهادها ازسوي همكاران استانها ارايه شده است 7/3كه  ضمن اين. اند بوده

  توزيع فراواني تعداد پيشنهادهاي واصل شده با توجه به سابق خدمت  4:رهجدول و نمودار شما

تعداد / سابقه كار

  پيشنهاد 

يك 

  پيشنهاد

تا 

  دوپيشنهاد

3 -5 

  پيشنهاد

  و بيشتر6

پيشنهاد ارائه  

  شده

  جمع

  17  1  1  5  10  سال 15كمتر از 

                                                
م اين موضوع با توجه به هدف اصلي اجراي نظام كه همانا تقويت همگرايي گروهي در اعضاي سازمان است هم نـوعي فرصـت اسـت وهـ     - 1

پيشـنهادها انفـرادي  ارائـه شـده      2/3فرصت از اين جهت كه زمينهاي جهت هم انديشي گروهي وجود دارد وتهديد از اين بابت كـه  . تهديد

  .كه مي بايت مورد توجه جدي قرار بگيرد.است
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  94  19  30  25  20  سال 20تا  15

  22  3  10  4  5  سال 20بيشتراز 

  134  23  41  34  35  جمع

  

پيشنهادهاي واصل شده توسط همكاراني ارائـه  همانگونه كه در جدول فوق آمده است، بيشترين 

  .سال سابقه كار دارند 20شده كه تا 

  84تامرداد 82تعداد جلسات شورا ازمرداد5:جدول و نمودار شماره

  سال
تعداد 

  جلسات

  شرح فعاليت

  آن تصويب آئين نامه اجرايي نظام وابالغ .3  4 .2  1382 .1

4. 1383  5. 10  

 پيشنهاد18بررسي واعالم نظر پيرامون  .6

  تصويب جدول رتبه بندي وپاداش پيشنهادها  .7

 اخذ پيشنهاد هاي احصاءوتصويب زمينه .8

  برگزاري سه جلسه هم انديشي نمايندگان با كاركنان  .9

  عنوان بروشور آموزشي واطالع رساني  6تهيه وتنظيم . 5 .10

  تهيه وتنظيم جمالت قصار . 6 .11

12. 1384  13. 5  

  پيشنهاد  36ررسي واعالم راي پيرامون ب .14

آرشيوپيشنهادها وبانك اطالعاتي پيشنهاد  وتنظيم تهيه .15

  .،وطراحي جدول ثبت پيشنهاد دررايانه 

  *  19  جمع كل

  

0

2

4

6

8

10

سال ١٣٨٢ سال ١٣٨٣ تا مرداد ١٣٨۴
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با تدبير 1383ر سال در جدول باالتعداد جلسات شورا در هرسال وشرح عمده فعاليت هاي آن آمده است د

اطالعات حاكي . جلسه با همكاران در ساختمان مركزي ، ساختمان زنجان وامورعمومي تشكيل گرديد 3اتخاذ شده 

جلسه به منظور بررسي پيشنهادهاي واصل شده به وسيله دبيرخانه شورا  از بدو شكل گيري نظام  16از آنست كه 

   . پذيرش و بررسي پيشنهادهاي انجام شده است

يكي ديگر از محورهاي دبيرخانه درحوزه فرهنگ سازي تهيه وتنظيم جمالت قصار درحوزه نظام پيشنهادها 

آنها با همكاري مديريت محترم روابط عمومي و حوزه رياست  مورد از 40وزمينه هاي وابسته به آن بوده كه بالغ بر

گي واطالع رساني و آموزشي در عناوين بروشور فرهن 6در همين حوزه تهيه وتنظيم .اطالع رساني شده است 

آشنايي با كليات نظام پذيرش وبررسي پيشنهادها ، در باره نظام پيشنهادها ، رويه هاي عملياتي در نظام 

پيشنهادها ، عوامل موثر در موفقيت نظام پيشنهادها ، نظام پيشنهادها در سيستم اداري ،جايگاه نظام 

  .ود ب پيشنهادها در مديريت كيفيت جامع

توزيع فراواني موضوعي پيشنهادهاي واصل شده به دبيرخانه نظام پذيرش  6 :جدول و نمودار شماره

  وبررسي پيشنهادها  

  آموزشي  موضوع
تبليغ واطالع  

  رسا ني
  مالي  رفاهي

اداري 

  پشتيباني
  جمع

  134  16  4  13  22  79  تعداد

  100  9/11  3  7/9  4/16  59  درصد

 

0
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60

آموزشي اط	ع رساني  رفاھي  مالي اداري و
پشتيباني 

  

حوزه ماموريت هاي   درصد موضوع 59همانگونه كه مالحظه مي شود از مجموع پيشنهادهاي ارايه شده 

هاي مالي و  درصد موضوع 3درصد موضوع رفاهي،  7/9تبليغ واطالع رساني ،  درصد موضوع 4/16آموزشي سازمان ، 

  .اند اداري رادركانون توجه خود قرارداده هاي درصد موضوع 9/11
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  توزيع فراواني بررسي پيشنهادهاي توسط واحدهاي تخصصي 7:ل و نمودار  شمارهجدو

تعداد واحد 

  9تخصصي درگير 

بررسي واعالم 

  نظر شده

تاكنون نظر واحد 

تخصصي واصل 

در حال ( نشده

  )بررسي

پيشنهادهاي كه 

نيازي به اخذ نظر 

  تخصصي نداشته اند

  34  42  58  تعداد

  4/25  3/31  3/43  درصد
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50

بررسي شده نرسيدن نظر واحد تخصصي  پيشنھادھايي كه نياز به نظر
تخصصي ندارند

  

بررسي پيشنهاد توسط واحد تخصصي يكي از پيش نيازهاي فرآيند بررسي كارشناسي هر پيشنهاد است كه 

واحد تخصصي مساعدت هاي الزم را در خصوص بررسي واعالم نظر پيشنهاد  9دراين راستا طي دوسال گذشته 

پيشنهاد جهت اخذ نظر بررسي 100ادهاي واصل شده معمول داشته اند با توجه به جدول فوق از مجموع پيشنه

درصد توسط واحد ها بررسي و اعالم نظر  3/43پيشنهاد معادل  58تخصصي به واحد هاي ذيربط ارسال شده كه 

درصد علي رغم گذشت زمان هنوز نتيجه بررسي كارشناسي آنها دريافت نشده  3/31پيشنهاد معادل  42شده است 

است كه باتوجه به تركيب اعضا وهمينطور  درصد پيشنهادهايي بوده 4/25شنهاد معادل پي 34است  ضمن اين كه 

موضوع پيشنهاد ومرجعيتي كه براي بررسي پيشنهاد در جلسه شورا وجود داشته است به طرح در جلسه شورا واعالم 

  .راي اكتفا شده وضرورتي به نظر خواهي از واحد تحصصي وجود نداشته است 
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توزيع فراواني پيشنهادهاي ارسال و بررسي شده توسط هريك از اعضاي شورا تا : 8رهجدول شما

1/5/84  

  ارسال شده   نام عضو
اعالم نظر 

  شده

درحال 

بررسي يا 

  بدون پاسخ

  23  103  124  وطني

  35  97  131  صفري

  22  106  127  يعقوبي

  41  87  128  ابراهيميان

  52  79  131  قاضي

  12  113  120  خاكزاد

  

هاي متفاوت  اعضا شورا علي رغم داشتن مسئوليت. دهد فوق بيالن عملكرد اعضاي شورا را نشان ميجدول 

اندليكن به  تمام تالش خودرا براي تسريع در پاسخگويي به پيشنهادها وارايه نظر پيرامون رديا قبول آنهاانجام داده

  .ادبالغ مي شودنفر پيشنه 185دليل تراكم ومشغله كاري پيشنهادهاي درحال بررسي به 

  

  

  توزيع فراواني مدرك تحصيلي پيشنهاددهندگان:9جدول و نمودار

  جمع  فوق ليسانس  ليسانس  فوق ديپلم  ديپلم  نوع مدرك

  67  19  32  9  7  تعداد

  100  4/28  8/47  4/13  4/10  درصد
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ديپلم فوق ديپلم ليسانس فوق ليسانس
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رده شده است بر طبق نتايج دارندگان مدرك توزيع فراواني مدرك تحصيلي پيشنهاد دهندگان آو 8درجدول 

درصد، افراد  4/13دارندگان فوق ديپلم . اند درصد در فرايند پيشنهادهي مشاركت داشته 4/10ديپلم به ميزان 

  .اند درصد در اين فرايند مشاركت داشته 4/28درصد و دارندگان فوق ليسانس  8/47ليسانس 

بر اساس جدول ارزيابي  1/5/84نهادهاي مصوب در شورا تا توزيع فراواني وضعيت پيش: 10جدول شماره

  پيشنهادها

رتبه بندي 

پيشنهادها 

براساس 

جدول ارزيابي 

  پيشنهاد

  سطح

  1ملي 

  سطح

  2استاني

سطح 

  3سازماني

سطح 

  4مديريتي

سطح 

درون 

واحدي 

5  

  مسكوت

6  

رد 

  شده

7  

  جمع

  55  31  7  7  3  4  2  1  تعداد

  100  4/56  7/12  7/12  4/5  4/7  6/3  8/1  درصد
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سطح ملي  سطح
استاني

سطح
سازماني 

سطح
مديريتي 

درون
واحدي 

مسكوت  ردشده

  

    باشد نشان فقره مي 58شورا را كه  بندي پيشنهادهاي مطرح واعالم نظرشده در جدول فوق وضعيت رتبه

نيز % 12از پيشنهادها رد شده وحدود %56وضعيت پيشنهادها حاكي از آن است كه نشان مي دهد بالغ بر . مي دهد

  . مسكوت مانده است
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   1/5/84توزيع فراواني بررسي ميزان درصد مشاركت كاركنان در فرايند پيشنهاددهي تا : 11ول شمارهجد

  درصد  تعداد پيشنهاد ارائه شده  تعداد كاركنان  سال

1382  226  0  0  

1383  219  21  58/9  

1384  219  113  59/51  

  *  134  664  جمع

  

پذيرش وبررسي پيشنهاد ها درصد مشاركت كاركنان در فرآيند يكي از شاخص هاي موفقيت اجراي نظام 

تا مرداد  82جدول فوق حاكي از رشد جهشي مشاركت كاركنان طي سالهاي . ايده آفريني و پيشنهاد دهي است 

به  1384مي باشد بطوريكه درصد مشاركت با توجه به نيروي انساني برآورد شده سازمان در سه ماهه اول سال 84

  .است  رسيد% 51
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  :بخش اول

  

  :يك بررسي علمي

  اي اساسي در نظام پيشنهادها خالقيت مولفه

 مقدمه .١

  خالقيتهاو مفاهيم رايج  تئوري .٢

 بيان مسئله .٣

 اهداف پژوهش  .�

 هشهاي پژو سئوال .�

 ابزار پژوهش  .�

 حجم نمونه وجامعه آماري .٧

  يافته هاي پژوهش  .٨

  ....منظر بگيري هاي ديگران در هاي جديد و ايده جايي خالي براي ايده!.....بيائيد
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  :مقدمه

روياند كه تخم اين گياه  مي را اي درمزرعه تفكر انسان گياه باروري برهمگان آشكار است كه رويش انديشه

كندوآنهانيز  گياهي است بارور كه محصوالت زيادي توليد مي هرفكر نو.هاي ديگري را در ذهن شكوفا مي سازد انديشه

  .شايد متصورنباشد ذهن ما ود كه خلق آثارآن درش مي تبديل به هزاران هزار انديشه زيبا

هاي بزرگ  وژهاينكه از آب خوردن تا كارها و پر و ضرورت خالقيت درزندگي انسان بسيار جايگاه واالئي دارد

  .درسطح كالن همه وهمه مديون خالقيت وتفكر است دورازانتظار نيست

تالش  د مختلف آن  ناشناخته و انسانابعاصحبت از خالقيت صحبت از رموزي در هستي است كه هنوز 

  .دركنكاش در اين عرصه به عمل مي آوردتا اين رموز را كشف نمايند بسيار زيادي

ها در روش زندگي خود به سيستمهاي جديد وروشهاي نو عمل نمي كنند در حيطه سكون و  خيلي

ند كه در مواجهه با اولين مشكل در اينان افرادي هست هستند گي دچار روزمره كنند به زبان بهتر تكرارحركت مي

اگر حل ،مي انديشند    مقابلشان رنگ مي بازند ولي انسانهاي خالق اين چنين نيستند در مواجهه با مشكالت چاره

و نگرششان را نسبت به مشكل عوض  باشند اگرباز هم حل نگرديد شيوه مي حل بهتر نشد مجددا دنبال راه

يشان راتغييرمي دهندتا بر مشكل فايق آيند ونمودي از تعامل بين سازش  يعملياتجايگاه به زبان بهتر.نمايند مي

  .وسازگاري را به منحصه ظهور برسانند

پس ،حيطه خالقيت شكستن چارچوبهاي سفت وسخت ذهني است كه شخص را درآن حيطه اسيركرده 

اثرگذاري هر چه بيشتر نيازمند  نظام اداري كشور نيز براي پويايي و.بايستي سدهاي ذهني را شكست وبيرون زد

  . نيروي انساني است تا از اين خصيصه بيشترين بهره را برده باشد

  :هاي خالقيت و مفاهيم رايج آن تئوري

محققان اغلب به جاي تعريف آن، .از آن دشوار مي باشد يفي دقيقاي مبهم و ارائه تعر خالقيت واژه

خالقيت يك : اگر بخواهيم تعريفي از آن ارائه كنيم مي توانيم بگوييماما .خصوصيات افراد خالق را ترسيم كرده اند

 .از قدرت ابتكار و انعطاف پذيري فرآيند ذهني است مركب 

جالبي درباره خالقيت دارد او مي گويد خالقيت در انسان ها به معناي آفريدن و خلق  تعبير 2ترزا آمابيلي

در واقع .اند متفاوت است ديده و شنيده يا حتي انجام داده "ها قبالحركات گفتار و چيزهايي است كه با آنچه انسان

  .كند ايشان بربعدتازگي درافكار انسان هاتاكيد مي

پذيري، ابتكارو بسط  نيز ضمن تاكيد بر عنصر تازگي، خالقيت را مشتمل برچهارعامل سيالي، انعطاف 2تورنس

در طبقه بندي تورنس ازگونه هاي .ي وغيركالمي داردهمچنين به اعتقاد تورنس خالقيت دو شكل كالم .داند مي

  . خالقيت به دونوع تفكر خالق اشاره شده است

                                                
2 -Trezza Amabilly 
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خود را در قالب محصوالت تجسمي ونقاشـي نشـان    "اين نوع خالقيت معموال : 3تفكر خالق تصويري )١

. نوع خالقيـت اسـت   دهد همراه با تورنس بسياري از نظريه پردازان معتقدند خالقيت از نوع تصويري ناب ترين مي

در سـطح گفتـار و كـالم وجـود دارد از بـين مـي رود و        "زيرا در اين نوع تفكر خالق ، قيود اجتماعي كه معمـوال 

  .بنابراين تفكر خالق مي تواند درناب ترين شكل خود كه ماهيتي تصويري دارد ظاهر شود

جمـالت ،گفتارومفـاهيم خالقانـه    دراين حالت،تفكر خالق خود را در قالب واژه ها ، :4تفكرخالق كالمي )٢

 .پذيرد كند اين نوع خالقيت به طور عمومي ازشرايط و مقررات اجتماعي و فرهنگي تاثيرمي معرفي مي

در بعــد . بعـدها تــورنس خالقيــت انگيزشــي و حركتـي را بــه ايــن مجموعــه از انـواع خالقيــت اضــافه كــرد    

در بعد حركتي نيز خالقيت خود را در قالـب حركـات    .انگيزشي،خالقيت را بر ساختارهاي شخصيتي استواردانست

 . دهد وريتم هاي بدني نمايش مي

چند وجهـي اسـت كـه در آن سـبك تفكـر، شخصـيت،        "معتقد است خالقيت پديده اي كامال 3استرنبرگ

  .انگيزش و بافت محيطي عالوه بر آنچه مطرح شد دخالت دارد

 پياژهاز ديدگاه 
ه متناسب با سن اتفاق مي افتد، جدا نيسـت، در رويكـرد   رشد خالقيت از تحول شناختي ك4

حركتـي ، ماقبـل عينـي، عينـي و انتزاعـي       -دوره حسـي  4شناختي پياژه رشد هوش كه معادل شناخت فرض شده به 

  .تقسيم شده است

 نلر
دركتاب هنر و علم خالقيت مي نويسد ، خالقيت همچون رشد جسماني افراد، داراي دوره تحول زمـاني  5

  . نمي شود     كه با تكميل فرآيند رشد فيزيولوژيكي مغز به مرحله تكامل خود مي رسد اما متوقفاست 

 تايلر
  .از خالقيت اشاره كرده است در بررسي انواع خالقيت به پنج سطح6

  .خالقيت بيانگر كه نوعي بيان آزادانه احساسات و عواطف در قالب يك فعاليت است) 1

  .توليد و آفريدن افكار يا اشكال مربوط  استخالقيت توليدي كه به ) 2 

  .خالقيت اختراعي كه به دستكاري و ايجاد شكل هاي نوين ازاشيا ياافكارموجودمربوط مي شود)3 

  .خالقيت ابداعي كه به تغيير و ايجاد نوين ساختارها يا مباني اوليه مربوط است) 4 

  .ه علم و هنر ربط داردخالقيت شهودي كه به ايجاد ديدگاههاي نوين در عرص) 5 

 ميگلرام
  :نيز به دو سطح ويژه از خالقيت اشاره كرده است7

                                                                                                                                       
2
-Toranc  

3
 -Figural Creativity Thinking 

4
 -verbal  creativity thinkhng 

3 - Sternburg 
4
 -Pyagh 

5
 - Neler 

6
 - Tailer 
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هاي تخيلـي،   تفكر عمومي ابتكاري خالق اين حد از تفكر حدي عمومي است و به وسيله آن فرد خالق ايده •

ابتكـاري بـا    تفكر عمـومي ابتكـاري خـالق شـامل ارائـه ايـده هـاي       .كند زيركانه، ظريف و تعجب برانگيز را توليد مي

  .كاربردهاي عمومي است

اين نوع خالقيت ويژه افراد بسـيار خـالق اسـت در    . قريحه ويژه خالق در تمامي افراد خالق بروز نمي كند  •

اين سبك خالقيت نو و جديد به جامعه بشري عرصه مي شود كه مي توان آن را يك آفرينش شاهكار و الگـو بشـمار   

 .آورد

عقيده بر اين است كه هميشه درجاتي از خالقيت وجود دارد اما برخي از  با در نظر گرفتن سطوح فوق

به عبارت ديگر خالقيت در سطوح و درجاتي متفاوتي ظاهر مي . توليدات بيشتر خالقانه است و برخي ديگر كمتر 

مالك  اما آنچه به عنوان يك. باغ متغير است  زمين يك شود و از كشف ساختار اتم گرفته تا خوب مسطح كردن

شود  به نظر  ديده مي،اين مالك در هر تعريفي از خالقيت. خالقيت بيشتر حائز اهميت است تازه بودن مي باشد 

يانه ؛ بلكه همين كه فكري براي اولين باربه  وردنظر جامعه شرط نيست كه توليد چيزي را نو به حساب آ 1ترستون

برخالف  2اشتاين.كند كفايت مينرمند برجسته ايجاد شوددار معمولي گرفته تايك ه يك زن خانه از فرداعمذهن 

به نظر او بديع و تازه بودن به اين . نگ و جامعه تعريف شود رهترستون معتقد است كه خالقيت بايد بر حسب ف

معني است كه در آن جامعه قبالً وجود نداشته است او معتقد است براي اين كه كاري را يك كار خالق بدانيم بايد 

 .گروهي از افراد به صورت كاري مفيد و جالب و قابل قبول در نظر گرفته شود  توسط

در سطح انساني خالقيـت ،  . به طور كلي مي توان خالقيت را در دو بعد انساني و مكانيكي تقسيم بندي نمود

در فـرد متـاثر    ساختار ها و سازه هاي روان شناختي نظير تفكر، هوش، ادراك ، احساس، عاطفه، انگيزه و شخصيت را

مي سازد و آنها را دچار تحول و تغيير مي كند و در سطح مكانيكي مشابه همين اتفاق براي اشيا و امكانـات فيزيكـي   

مي توان نتيجـه گرفـت كـه خالقيـت از نگـاه         براساس آنچه گفته شد. سازد روي داده و آنهارا دچارتغييروتحول مي

  .نوع تقسيم شود  5گونه شناسي به 

 ت تصويريخالقي )1

 خالقيت كالمي )2

 خالقيت حركتي )3

 خالقيت مكانيكي )4

  خالقيت موسيقي يابي  )5

                                                
1
 -Trston  

2 - Eshtien  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

اس سنجي و قي   پنجمين كنفرانس ملي نظام پيشنهادها 
 

 

 21 

  

   :هاي فرد و تفكر خالق ويژگي

از نظر او تفكر خالق نوعاً تفكر غيرمعمول . هايي قائل است بين ويژگيهاي تفكر خالق و عادي  تفاوت 5پرينس

به هر حال،  تفكر خالق،  تفكري  است كه از . يدو غيرعادي است و حتي ممكن است به ظاهر غيرمنطقي به نظر  بيا

  .نظر ساختار، روش و فرآيند با تفكر عادي همانند نيست

 هاي تفكر خالق ويژگي هاي تفكر عادي ويژگي

ـ مجموعه آرزوهايي  كه ممكن است الزاماً قابل دستيابي  1 .يابي هستند ـ مجموعه آرزوهايي كه منطقاً قابل دست1

 .نباشند

ها  ـ اصالحاتي كه ممكن است الزاماً  براي همه  موقعيت2 .ها مناسب است حاتي  كه براي تمام  موقعيتـ اصال2

 .نباشد مناسب

 .ـ مستلزم تغييرات زيادي است3 .ـ مستلزم تغييرات اندكي است3

هـاي  روشـن و    هايي كه معموالً منتج بـه حالـت   ـ  مقايسه4

  .شود مي صريح

به آرزوها، تغييرات و اصالح بيشـتر    هايي كه منجر ـ  مقايسه4

  .شود مي

  .ـ احتماالً  غيرمنطقي و تخميني است5  .ـ  منطقي و دقيق است5

عدم اطمينــان، اضــطراب، ـــ همــراه بااحســاس ســرددرگمي،6  .ـ همراه با احساس آرامش و اطمينان است6

  .هيجان وترس است

  .ـ يادگيري و تمايل به يادگيري در سطح  بااليي است7  .تشود و يا اگر شود اندك اس ـ هيچ يادگيري  انجام نمي7

  .ـ  امان اشتباه يا خطا در آن وجود دارد8  .ـ  از درجه بااليي  از درستي برخوردار است8

ـ چيزهاي قابل  ذخيره، نگهداري يا يادگيري كمي وجـود  9

  .دارد

ـ  چيزهاي قابل ذخيره، نگهداري يـا يـادگيري زيـادي وجـو     9

  .دارد

ن كه افراد خالق از چه ويژگيهاي ثابتي برخوردارند بـين صـاحبنظران توافـق كامـل وجـود نـدارد در يـك        اي

. انـد  هاي افراد خالق جمـع آوري  كـرده   كارها و نظر صاحب نظران را در رابطه با ويژگي 6بررسي، ترديف و استرنبرگ

ي بيشـتري  كـه دانشـمندان روي آنهـا     در اين بررسي،  نظر شانزده صاحبنظر بررسي شـد كـه بـه ترتيـب تأكيـدها     

  .شود اند ذكر مي داشته

از ميان شانزده صاحبنظر يـازده  نفـر   : هاي جديد ـ  استفاده از دانش موجود به عنوان پايه  براي ايده1

اين ويژگي بـدين معنـي اسـت كـه افـراد خـالق       .  اند آنها بر اين ويژگي تأكيد داشته و بيشترين امتياز  را به آن داده

در حقيقـت  . هاي خود بطور خالق در مواقع ضروري و در آينده استفاده كننـد  توانند از دانش و مجموعه يادگيري يم

قدرت انتقال يادگيري اين افراد در سطح بااليي است و صرفاً  از دانش خـود بـه عنـوان معلومـات  و پـر كـردن مغـز        

                                                
5  price 
6
 Tradif and Stemberg 
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هـاي نـو كـه در  آينـده      براي حل مشكالت  و ساختن ايده اي كنند، بلكه از دانش  خود به عنوان  وسيله استفاده نمي

  .گيرد مورد استفاده قرار گيرد بهره مي

همـان گونـه كـه    . اكثريت دانشمندان بر اين صفت  تأكيـد داشـتند    :ـ خالقيت در يك زمينه بخصوص2

اي  در  د در زمينه هنـر،  عـده  ها در بين افراد متفاوت  است و از نظر  ميزان نيز با هم فرق دارند خالقيت افرا استعداد

هـا   اين مسأله، عـالوه بـر آن كـه بـا اسـتعدادهاي آن     . هاي ديگر خالقيت  دارند هاي فني و برخي نيز در زمينه زمينه

  .اند ارتباط دارد، احتماالً  به طوري كه بعداً  خواهيم ديد در معرض تجربه و تمرين بيشتري در يك زمينه قرار گرفته

اين صفت بيـانگر تمايـل افـراد خـالق بـه نـوآوري  و         :به نوآوري و شكافتن دانش ـ هوشياري نسبت3

اينكه فرد نسبت به نـوآوري  حساسـيت و هوشـياري  نشـان دهـد از      . آماده بودن  آنها براي خلق چيزي جديد است

هـت ديگـر،    از ج. دهـد  اهميت زيادي برخوردار است و خود به خود فـرد را  در مسـير خالقيـت و نـوآوري قـرار مـي      

آوري  و انباشـته كـردن    شماره يك  يادآور شديم، اين افراد  از دانش  نه صرفاً به خاطر جمـع   همانگونه كه در ويژگي

. يكي از وجوه  استفاده از دانش، دقيق شكافتن دانـش  اسـت  . گيرند بلكه براي استفاده  عملي از آن،  بهره مي  دانش،

ر تجزيه و تحليل موضوعات  مورد مطالعه، به خلق  موضـوعات جديـد، توليـد و    در چنين  صورتي، فرد خالق عالوه ب

  .پردازد افزايش دانش مي

ايـن  . انعطاف پذيري يكي از ويژگيهـاي  افـراد خـالق اسـت     :گيريهاي انعطاف پذير و ماهرانه  ـ تصميم4

ب  زمان، مكان و سـاير اقتضـائات   افراد مي توانند در برخورد با مسائل و مشكالت تصميمات متفاوتي بگيرند و بر حس

اين انعطاف پذيري حاكي از ذهن پويا و خالق آنهاست و . محيطي ـ موقعيتي در تصميمات خود تعديل  بوجود آورند 

  .كنند رسد كه تصميمات مختلف را با مهارت اتخاذ مي به دليل همين انعطاف پذيري، بنظر مي

از صنايع علـم بـديع اسـت كـه در  آن فـرد قـادر اسـت از          مجاز و استعاره :اي و مجازي ـ تفكر استعاره5

كلمات و مفاهيم  خارج و فراتر از كاربرد جاري و معمول آنها استفاده كند و اصطالحاً معاني ديگـري را از آن رعايـت   

  .كنندتوانند  مفاهيم جديدي از مفاهيم قديمي خلق  توان كاربرد  لغايت و تشبيه افراد خالق باالست  و مي. بگيرد

اين افراد افكاري نو و دست . اي و حاصل از تفكر عميق بر خوردارند افراد خالق از فكر ريشه :ـ  اصالت فرد6

  .كنند برخوردار هستند نخورده  كه شبيه آنها تاكنون مطرح نشده و افراد بطور  معمول از آن استفاده نمي

حات حقيقي و مجاز در افـراد خـالق  باالسـت و    از آنجا كه توان استفاده از لغات و اصطال :ـ  رواني سخن7

ذهـن و زبـان آنهـا داراي    . توانند از كلمات در جمـالت اسـتفاده كننـد    فكر منسجم و در عين  حال خالق دارند،  مي

  .گرفتگي  يا لكنت نيست و از قدرت تمركز سطح بااليي  برخوردارند

آنهـا  .  تقليد كننـده بـدون چـون و چـرا  نيسـتند      افراد خالق افراد دنباله رو  و  :هاي  مستقل  ـ قضاوت8

ها و اطالعات، بدون آن كه  تحـت   ها  بر پايه واقعيت در قضاوت. كنند وجود و شخصيت خود را بطور  مستقل ابراز مي

  .كنند تأثير ديگران قرار گرفته باشند، بطور آزاد و مستقل  قضاوت مي

خواهد دليل هـر چيـز را  بدانـد و بـه      انسان خالق مي  :ـ مورد سئوال قرار دادن هنجارها و مفروضات9

او .  گـذرد  همين دليل به سادگي از كنار هنجارها و آنچه در جامعـه  مـورد پـذيرش  عامـه قـرار گرفتـه اسـت نمـي        
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در اين نگرش،  شايد .  خواهد  فايده و ارزش هر هنجار را بداند تا بدون دليل  بر او  و جامعه  تحميل  نشده باشد مي

  .سياري  از هنجارهاي اجتماعي نياز به تغيير  و يا اصالح داشته باشدب

ها و آگاهيهـا را   ذهن خالق توان دسته بندي  دانسته :ها و تصورهاي وسيع ـ  استفاده از تقسيم بندي10

ات بندي قرار دهد و موضوع تواند هرمطلب جديدي را در يك طبقه نظم و حساسيت ذهني آنقدر باالست كه مي. دارد

دهد  و بـه   براي دستيابي  به چنين مقصودي  مطالب را بطور وسيع در ذهن  جاي مي. مختلف  را با هم مقايسه كند

  .كند همين ترتيب مطالب جديد را با تمام معلومات  خود از نظر تشابه و  اختالف مقايسه مي

تواننـد سـيماي    دارند آنهـا مـي  افرادي كه تفكر خالق دارند از ذهني قوي  و روشن برخور  :ـ  تصور خوب11

تري  دهد كه درك بهتر و دقيق همين تصور خوب به آنها اجازه مي. ها را به روشني  در ذهن خود  تقسيم كنند پديده

  .هاي  مختلف  آن را مورد بررسي و تغيير  و اصالح قرار دهند ها داشته باشند و  در صورت لزوم بخش از پديده

هر گاه انسان خـود را غـرق در يـك      :و خود را  محصور در يك فكر كردنـ  پرهيز از سكون ذهني 12

ها و اعتقادات خود را تنها از همان زاويه مطـرح كنـد ، دچـار خمـود      مسأله كند و آن را از يك زاويه  بنگرد و نگرش

. شـود  هنـي مـي  دهد و دچار نوعي ركورد يا سـكون ذ  به تدريج،  ذهن پويايي الزم خود را از دست مي. شود فكري مي

اين افراد در يك فكر واحد محصور شده  و مانند پيله كرم ابريشـم در داخـل حصـار تنيـده شـده خودشـان زنـداني        

نگرند و هرگـز در يـك     افراد خالق از پويايي ذهني برخوردارند و به مسائل و موضوعات از زواياي مختلف مي. شوند مي

  .شوند فكر محصور نمي

هـاي  خـود چـارچوبي      هـا و شـناخت   هـا از مجموعـه تجربـه    اكثر انسـان :  ـ ساختن ساختارهاي جديد13

اين ساختار، در بعضي افـراد بسـيار سـاده و كوچـك و در بعضـي      . گوييم سازند كه به آن ساختار شناختي فرد مي مي

هـاي   پذيري از ويژگي قالبي  هستند و  قالببه عبارت ديگر افراد، اكثراً داراي افكار . ديگر بسيار وسيع و پيچيده است

آنهـا بـه   . بند يك يا چند ساختار محدود و ساده نيسـتند  اما، افراد خالق كساني هستند كه تنها پاي. عمومي آنهاست

  .ورزند ساختن  ساختارهاي جديد مبادرت مي

وسـت دارنـد و از آنهـا    هاي جديد و غيرمعمـول را د  افراد خالق موقعيت:  ـ  يافتن  نظم در هرج و مرج14

. كننـد  هاي جديد استقبال  مي هاي تثبيت شده  طرفداري كنند، از موقعيت به جاي آن كه از موقعيت. لذت مي برند

  .هر موقعيت يا پديده جديد از نظر آنها، شكل زيباي ديگر از پديده است كه در هر حال داراي نظم است

اً  همبسـتگي مثبـت بـااليي بـين هـوش و خالقيـت را نشـان        اگر چه همه تحقيقات  الزام  :ـ  هوش باال15

  .اي  از صاحبنظران به رابطه بين اين دو اعتقاد دارند دهد، اما عده نمي

به همين  دليل كه نو  آوريهـا را  . افراد خالق چيزهاي بديع و نو را دوست دارند: ـ  سازگاري  با نوآوريها16

  .سازند تغييرات و نوآوريها هماهنگ مي دوست دارند،  به سادگي و زودي خود را با

كنند و فكرهاي مختلـف   اگر چه افراد داراي  فكر خالق خود را محصور در يك فكر نمي  :ـ تفكر منطقي17

هـا   هـا و معلـول   دنبال  علت. را از زواياي متفاوتي در ذهن دارند،   ولي همواره  داراي فكري اصولي و منطقي هستند

  .بر اصول منطق استوار است گردند و تفكراتشان مي
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از آنجا كه  فكرهاي خالق به دنبال علت هسـتند  و در نهايـت بايـد فكرشـان از منطـق و       : ـ  چرا گفتن18

  .كنند استفاده مي» چرا«استدالل برخوردار باشد،  به سادگي از لفظ

وه بـر اسـتفاده از   به عقيده  برخـي از صـاحبنظران ، افـراد خـالق عـال      :ـ استفاده از ارتباط غيركالمي19

  .كنند ارتباطات كالمي، با مقايسه با افراد عادي از ارتباطات غيركالمي مثل حركات چهره،  سكوت و غيره استفاده مي

بينش دروني نوعي  خود كاوي و تفكر است كـه بـه آن پنـدار درونـي نيـز         :ـ  استفاده از بينش دروني20

تواند مشاهدات و تجربيات خـود را از وضـع فعلـي و     باشد كه فرد مي شود بينش دروني شايد معادل بصيرت گفته مي

  .نگري داشته باشد موجود به يك وضع ديگر در آينده انتقال دهد و يا به عبارت ديگر آينده

از ديگر ويژگيهاي تفكر خالق داشتن صفات سازندگي و آفرينندگي است كه اين صفات به نوبه خـود بـر اثـر    

  : شود شرح  زير كسب مي داشتن چند ويژگي  به

هـا را بـا نـوعي     باشد كه  فرد آن برگرفتـه  ها و كارهاي  گذشته مي اقتباس استفاده گزينشي از راه: ـ اقتباس1

اگـر  . دهـد  هاي  خود مـورد اسـتفاده  قـرار مـي     خالقيت و دخل و تصرف  بطور موازي  در حل مسائل و پروردن ايده

  .آيد ها  و سبكهاي ديگر هستند نوعي اقتباس  به حساب مي يه  ايدهها و چه سبكهايي شب بگوييم  چه ايده

و بزرگتر نشـان دادن  آنهـا را دارد و     ها و قوي تر تفكر خالق قدرت افزودن بر مفاهيم و پديده:  ـ بزرگنمايي2

  ر و همچنين پديدبه همين ترتيب، ذهن خالق از توان  مبالغه كردن، تكثي. هاي ديگري بر آنها بيفزايد تواند ارزش مي

  .آوردن  تركيبات  اضافي  برخوردار است

هـا يـا مفـاهيم را در     توانـد پديـده   هاي تفكر خالق است كه مي نمايي  يكي از توانايي كوچك :نمايي كوچك ـ 3

هـا را تجزيـه كنـد، آنهـا را در      در همين حال، تفكر خالق قادر است پديـده . تر  ترسيم كند مقياس كوچكتر و فشرده

هـا از   به همين شكل، كم كردن و حذف كردن بعضي از متغيرها و پديده. كمتر ارائه دهد  تر  و با ارتفاع حي پايينسط

  .باشد هاي تفكر خالق مي ويژگي

امكانات، نگـرش، عواطـف و احساسـات بـه جـاي مـواد و       , جايگزيني به معني استفاده از مواد: ـ جايگزيني 4

تواند از استعدادها و افراد ديگر نيز به جاي استعدادها و افراد موجـود   ، تفكر خالق ميعالوه بر اين. امكانات ديگر است

  .استفاده كند

هـا را بـا    توانـد اجـزاء و عناصـر پديـده     ترتيب دوباره به اين معني است كه تفكر خالق مي: ـ  ترتيب دوباره 5

برقرار كردن  ترتيب منطقـي  زمـاني     خالق  تواناييتفكر . اي ديگر بچيند ترتيبهاي  ديگر مطرح كند و آنها را به گونه

  .تواند بين آنها رابطه علت و معلولي برقرار كند ها و افراد و عناصر آنها را دارد و مي و مكاني پديده

سر و ته يا  باال و پايين كردن چيزها، جهت مخالف مفـاهيم و پديـده را مـورد توجـه قـرار      : ـ عمل بالعكس6

هـا  از كارهـايي اسـت كـه تفكـر خـالق        ر نظر گرفتن نقش هاي مخالف و بالعكس مفاهيم و پديدهدادن  و باالخره د

  .تواند انجام دهد مي

تواند در صورت لزوم موضـوعات   ها و مفاهيم را دارد و مي ها، ايده تفكر خالق قدرت تركيب پديده : ـ تركيب 7

  .بهينه  مورد استفاه قرار دهد هاي مختلف  را در هم ادغام كند و آنها را به شكل و پديده
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  فرايند تفكر خالق 

عده زيادي  از دانشمندان مانند هيكس، فلدمن و گريفين و مورهد فرايند خالقيت را مانند فرايند حل مسأله 

هـا و درنهايـت  حـل مسـأله  از اركـان       حـل  بينـي  راه  در الگوهاي  پيشنهاد شده  آنها،  يافتن مسأله، پـيش .دانند مي

خواهد مسائل زندگي را با بهتـرين و نـوترين شـكل  آن     در حقيقت، تفكر خالق نيز در نهايت  مي. باشد مي  خالقيت

  : كند خود فرايند تفكر را به شرح زير مرحله بندي مي» هنر تفكر«واالس  در كتاب .  حل كند

بـه  . باشـد  يآمادگي به معني تحرك و كوشش در جهت پيدا كردن موضـوعي بـراي خالقيـت مـ    : ـ آمادگي1

هـاي مـورد    عنوان مثال، پژوهشگري در يك آزمايشگاه باآگاهي  و برنامه به دنبال كشف  علمي موضـوعات يـا پديـده   

باشد مشاركت در جامعه، حضـور در جلسـات و مواظبـت و تفكـر ذهنـي  بـراي كشـف  و اطـالع از          مطالعه  خود مي

  .باشد هاي خالقيت مي ها از ويژگي پديده

سـازد در   درمرحله دوم  فرد تمام  افكـار و انـرژي  خـود را بـر روي  مسـأله متمركـز  مـي       :  ـ پرورش دادن2

در ايـن مـدت،   . كنـد  حقيقت، مانند  آن كه مرغي روي تخم مرغها  خوابيده باشد، وجود خود را وقف  پرورش آن مي

حاصـل ايـن كوشـش    . خته  شودپردازد تا فكرش پ بطور آگاهانه و حتي غيرآگاهانه و غيرمستقيم به تحليل مطلب مي

  .شود چيزي جديد است كه به صورت ايده، تصميم يا عملكرد نو به شكلي منظم و ساختار يافته  مطرح مي

به عنوان مثال، اگر مدير مافوق  يا فرادست به مديري . بينش حاصل آمادگي  و پرورش دادن است  :ـ بينش3

راد كليدي  خود را از كار اخراج كند و مدير نخواسته باشد آن دو نفـر  اطالع  دهد كه به علت كمبود بايد دو نفر از اف

كند و در نهايت ممكن  است با داليل  و مدارك و با اسـتناد بـه    را  از دست بدهد،  بدون ترديد درباره مسأله فكر مي

له  بـراي مـدت نسـبتاً     ايـن مسـأ  . آمار و اطالعات بودجه داليلي  قانع كننده  براي عرضه به مدير  مافوق  پيـدا كنـد  

  .كند طوالني تمام فكر و ذهن مدير را به خود مشغول مي

او امكان دارد هنگام غذا خوردن، سينما رفتن و حتي قبل از خواب و غيره به  مسأله فكـر كنـد و بـاالخره در    

  .شود يك زمان  يا حالت خاص جواب درست را تشخيص بدهد كه به آن بينش  گفته مي

مدير فـوق الـذكر   . آخرين مرحله  فرايند خالقيت، تعيين صحت و سقم بينش  است:  ي بينشـ تعيين روان4

اگر رئـيس، پيشـنهاد بـا راه حـل او را     . ممكن است راه حلي كه به نظرش رسيده است را به رئيس خود گزارش دهد

احتمـاالً بيـنش او     و را نپذيرد،بالعكس، اگر پيشنهاد يا راه حل ا. شود كه بينش او  درست بوده است بپذيرد، معلوم مي

هاي ديگر نيز فكر كند و آنقدر اين كار را ادامه دهد كـه بـاالخره رئـيس     او ممكن است به راه حل. درست نبوده است

  .خود را متقاعد كند كه دو كارمند مورد بحث را نبايد اخراج كرد

فلدمن، بطور كلي سه مرحله بـراي  . ردفرايند پيشنهادي واالس شباهت زيادي به فرايند حل مسأله فلدمن دا

نكته جالب اين است كه دركلمات و اشارات  فلدمن از همان عبارات  خاص خالقيت و . فرايند  حل مسأله  قائل است

  .شود توليد استفاده مي

. كوشـد آن را درك كنـد   اي وجود دارد و مي كند كه مسأله در اين مرحله فرد احساس مي:  ـ مرحله آمادگي1

گيرد  و در صورت پيچيده  بودن وقت بيشـتري    والً، اگر مسأله  ساده بنظر برسد، اين مرحله  به سرعت انجام ميمعم
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كند تصـويري شخصـي و شـناختي  از مسـأله  در ذهـن       در اين مرحله ، فرد سعي مي. شود به آن اختصاص  داده مي

هاي گذشته فرد نيـز بسـتگي دارد در همـين     جربهطول مدت بررسي، عالوه بر پيچيده بودن مسأله  به ت. ترسيم كند

هـا  و پيامـدهاي راه    انديشد و در عـين حـال  محـدوديت    مرحله، فرد بطور ضمني به راه حلهاي  احتمالي مسأله  مي

  .گيرد ها را در نظر مي حل

رد از تمـام  فـ . پـردازد  هاي ممكن  و موجود مي در اين مرحله، ذهن بر يافتن و ايجاد راه حل: ـ مرحله توليد2

هـا وارد   الگوهاي متفاوتي در پيدا كردن راه حـل . كند ها استفاده مي تجربيات و حافظه خود براي پيش بيني  راه حل

الگوريتم الگـوي   . اين الگوها ممكن است جنبه نظام يافته  و علمي  و يا تجربي و ابتكاري  داشته باشد. گردد عمل مي

الگوهـاي  . سـازد  هاي رياضي را ميسـر مـي   به  راه كارهاي درست از طريق مدلنظام يافته علمي است كه دست يابي 

الگوهـاي  . شـود  تجربي بيشتري به آنچه  فرد در گذشته با آن روبرو شده و حافظه او از تجربيات برگرفته  مربوط مـي 

بـرد برنامـه ريـزي و    هاي  تجزيه و تحليل  هدف ـ وسـيله ، راه   هاي تركيبي  يا نو هستند كه  از روش ابتكاري، روش

هـاي نـو، غيـر رايـج و      تر باشد، راه حـل  بديهي است  هر چه ذهن خالق. گيرند جستجوي معطوف به گذشته بهره مي

  .منحصر به فرد بيشتري  ارائه مي دهد

هاي  توليـد شـده    فرد به بررسي و ارزيابي كفايت،  توان و شايستگي راه حل  در اين مرحله،  :داوري  ـ مرحله3

ها و تعيين اولويت  آنهـا بـا توجـه بـه      يكي ازكارهاي مهم اين مرحله  كنار هم گذاشتن  و مقايسه راه حل. ردازدپ مي

بر حسب  شرايط و ميزان  در عين  حال،. ضرورت حل مسأله، امكان عملي  و قابل دسترس بودن آنهاست زمان، مكان،

ها را به عنوان نمونـه يـا  نماينـده برگزينـد و يـا در       حل اهنياز ممكن است فرد از بين چند راه  حل مشابه  بعضي از ر

هـاي زيـادي    برداري كند ولي پرينس كه كوشش ها تعديل  بوجود آورد تا بتواند بصورت بهينه  بهره بعضي  از راه حل

ي هاي خالق حل مسأله  را مـورد بررسـ   روي موضوع جريان ياجهش فكري انجام داده و رابطه بين يادگيري و مهارت

  : قرار داده است، بر شش عمليات فكري  در يادگيري و حل مسأله تأكيد دارد

اين تمايل و عالقـه  اولـين حركـت    . كند كه مشكلي را حل كند خواهد يا آرزو مي يادگيرنده مي:  ـ خواستن1

  .جريان فكري است

هـاي مشـابه تطبيـق     وقعيـت كوشد كه مسأله را بـا م  فرد با استفاده از تجربيات گذشته خود مي:  ـ يادآوري2

  .دهد در حقيقت، اين مرحله توان استفاده از تجربيات گذشته و تطبيق آنها را با وضع فعلي نشان مي. دهد

اندازد تا به چگونگي  و چرائي اتفـاق پديـده مـورد     يادگيرنده نيروهاي ذهني خود را بكار مي  :ـ تصور كردن3

  .كشف كند سئوال پي برد و علل پيدايش يا وقوع آن را

  .دهد فرد تجربيات گذشته را با  موقعيت كنوني مورد مقايسه قرار مي:  ـ  مقايسه كردن4

آورد و آن را  بـه موقعيـت    در اين  مرحله، فرد در تجربيات خود تغييراتي بوجود مي:  ـ تغيير و انتقال دادن5

هاي  خود اصالحاتي بوجود  حل كند و در راه ياو مسأله را با جديدترين ادراك خود هماهنگ م. دهد فعلي  انتقال  مي

  .آورد مي
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بـاالخره، آنچـه را   . كنـد  نتايج را به صورت يك فكر منظم كه همان راه حل است، بيـان مـي    :ـ ذخيره كردن6

  .كند مي تاكنون بدست آورده است براي استفاده بعدي درآينده ذخيره

  :هاي تحول يادگيري سازماني پيش نياز برنامه

كار  براي اين. جديد و عمل بر طبق آن است افقيهاي تحول سازماني منوط به ديدن جهان در  برنامهتوفيق 

بايد يك محيط يادگيرنده فراهم آورد كه با نگاهي به آينده از تكرار گذشته پرهيز كنند و تحول و بهبود 

اولين .شود اين چرخه حاصل مي تكرار پيوسته عمل و - يادگيري دريك فرآيند دانش.دسازمان جاري نمايدرمستمررا

يادگيري سازماني به معناي توانايي سازمان .يادگيرنده ايجاد نياز به آموختن در سازمان است شرط ايجاد يك محيط

دردنياي متحول موجود تنها سازمانهايي .باشد در كسب دانش از تجربه هاي موفق و ناموفق خود و ديگر سازمانها مي

هاي محيطي و تجهيز بهنگام خود هستند كه ازتجربه هاي گذشته وشكستهاي قبلي قادر به پيش بيني ضرورت

نكات زير مورد توجه  براي رفع موانع دريادگيري سازماني بايد.و سازماني يادگيرنده باشند درسهاي الزم رابياموزند

 :جدي قرار گيرد

 .گسترش شرايط نو آورانه •

 .تقويت ريسك پذيري •

 .دي و اليتغير ندانيم روشهاي انجام كارها را اب •

 دادن آزادي عمل به كاركنان •

 تعريف هدفهاي مشخص و روشن در سازمان •

 اهتمام جدي در اجراي ايده هاي جديد •

 دادن زمينه انتقاد به كاركنان •

 پذيرش مشكالت •

 گذر از موفقيت هاي گذشته  •

 نگرش به نتايج بلند مدت به جاي نتايج كوتاه مدت و مقطعي •

 خارج از سازمان استفاده از مشاورين •

 ارتباط موثر بين گروههاي مختلف در سازمان •

 تشويق كاركنان به نشر دانش و تجربيات •

  :بيان مسئله

. آنجه در طرح ريزي نظام پيشنهادها اهميت بسيار پيدا مي كند نخست بافت فكري و خالقيت كاركنان است

قاي بهـره وري سـازمان بـه طـور خـالق و فعاالنـه       در اين نظام كليه افراد سازمان درباره روش هاي حل مسايل و ارت

بـدين طريـق يـك نظـام     . مـي نماينـد   انديشيده و حاصل آن را در قالب طرح و پيشنهادهاي متنوع به سازمان ارائـه 

همچنـين بـه دليـل بـروز خالقيـت و ارائـه       . همفكري و هم انديشي بـراي رسـيدن بـه اهـداف سـازمان وجـود دارد      

سازمان از گنجينه غني طرح ، انديشه و راه حل ها برخوردار شده براي نيـل بـه اهـداف    پيشنهادهاي متعدد مديريت 
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در نظام پيشنهادها براي خالقيت كليه اعضـاء سـازمان ارزش شايسـته قايـل شـده در      .سازماني از آنها بهره مي جويد

ديشـه افـراد تقويـت شـده و     اين پديده نه تنها سبب مي شود كه خالقيت و ان. تصميم گيري از آن استفاده مي نمايد

افزايش يابد بلكه باعث ايجاد پيامدهاي مثبت و متعددي از جمله افـزايش سـطح انگيـزش شـغلي، افـزايش رضـايت       

  .خواهد شد... شغلي و

عالوه بر اين بايد گفت كه نظام پيشنهادها فرمانبري از دانـايي و بـه گـردش انـداختن خالقيـت و انديشـه و       

روحيه استبدا د به راي است و از اين رهگـذر سـازمان آمـادگي ورود بـه دوره بلـوغ و تـرويج        باالخره پرهيز از ترويج

  بنابراين نظام پيشنهادها دو ويژگي مهم را در سازمان نهادينه مي كند. روحيه مشاركت را پيدا مي كند 

  ارتقاي بلوغ سازماني و حذف ترس از محيط كار -1

  .داد به رايافزايش خالقيت و زدودن تفكر استب -2

به بيان ديگر نظام پيشنهادها چيزي خاصي را بوجود نمي آورد بلكه امكان مي دهد تا تفكر و انديشه خالقانه 

دركاركنان بارور و از اين طريق سازمان به پيشرفت هاي حيرت انگيزي نائل شود ضمن اينكه بايد به اين نكتـه مهـم   

ديشه انسان هاست كه در آن خالقيت ، ابتكار، نـوآوري و كـارآفريني   نيز توجه داشت كه موضوع پيشنهادها تصور و ان

  .انسان نيز مورد نقد و بررسي قرار مي گيرد

بارزترين مهارت يك ذهن خالق، روان بودن آن در توليد ايده هاي متعدد است وبراي اينكه ذهن بتواند 

ا در موقعيت هايي كه نيازمند ايجاد ايده هاي زياد سيال بوده وتوانايي خلق ايده هاي فراوان را داشته باشد بايد آن ر

از طرفي بررسي يك موضوع از نقطه نظر هاي متفاوت و ابعاد گوناگون يكي از شاخص هاي . ميباشد به كار گرفت

  .گردد ايده هاي ابتكاري مي هاي بيش ترو درنهايت خلق خالقيت است كه اغلب منجربه توليد ايده

هاي تشكيل دهنده آن يك پيش نياز اساسي است كه  شنهاددهي، خالقيت ومولفهدرفرايندايده آفريني وپي

بررسي ميزان وجود اين خصيصه در كاركنان درتبيين . تاثير بسزائي در تحقق اهداف اجرائي نظام پيشنهادها دارد

در . موثر خواهد بودرود  انتظاراتي كه ازنيروي انساني بمنظورپويايي وتعلق خاطر هرچه بيشتر به اهداف سازماني مي

يابي اجراي نظام پذيرش وبررسي پيشنهادها در سازمان نهضت سواد  سنجي و زمينه اين بررسي بدنبال نوعي از امكان

  .باشيم آموزي مي

 اهداف پژوهش 

 در كاركنان سازمان  و مولفه هاي متبط با آن بررسي ميزان نمره آزمون  خالقيت  -1

 لي ونمره آزمون خالقيت بررسي رابطه بين مدرك تحصي -2

 بررسي نمره آزمون خالقيت در پايه هاي مختلف خدمتي  -3

  :سوال هاي پژوهش 

 آيا بين مدرك تحصيلي افراد و ميزان خالقيت آنان رابطه اي وجود دارد؟   -1

 آيا رابطه اي بين ميزان سنوات خدمت با ميزان خالقيت كاركنان وجود دارد ؟    -2

 خالقيت افراد و ارائه پيشنهاد هاي متنوع وجود دارد ؟ چه ارتباطي بين -3
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  :ابزار تحقيق 

ايـن  . استفاده شد رتبه بندي شده بود سوال است 60كه حاوي  آزمون خالقيت تورنسدراين پژوهش از يك 

      .اسـت  2/68و1/70پرسشنامه اسـتاندارد روايـي واعتبـار گـزارش شـده بـراي آن در اجـراي بـاز آزمـايي بـه ترتيـب            

   )1376دائمي (

  :جامعه آماري ونمونه مورد مطالعه

جامعه آماري اين پژوهش كاركنان شاغل در حوزه ستادي سازمان نهضت سواد آموزي مي باشند كـه حجـم    

نفر از كاركنـان بـه پرسـش هـاي      140نمونه گيري بر اساس نمونه در دسترس انجام و.نفر مي باشد  220آنان بالغ بر

  . آنان پاسخ دادند

  :وش آمارير

ها از تلفيقـي از روشـهاي    در اين پژوهش براي بررسي هرچه بيشتر داده هاي پژوهش وتحليل واستنتاج يافته

در بخش آمارتوصيفي جداول توزيـع فراوانـي ودر   .استفاده شد SPSSبا استفاده از نرم افرار آمار توصيفي واستنباطي

  .خصهاي عمده مورد استفاده بوده استحوزه آمار استنباطي محاسبه وبررسي ضريب همبستگي شا

  :هاي پژوهش يافته

  كيك مدرك تحصيلين خالقيت افراد مورد مطالعه به تفتوزيع فراواني ميزا: 1جدول 

 جمع فوق ليسانس ليسانس فوق ديپلم ديپلم مدرك نمره كل

 خالقيت كم

 17.00 1.00 7.00 6.00 3.00 تعداد

 100.0 5.9 41.2 35.3 17.6 درصد سطر

 40.5 14.3 41.2 66.7 33.3 درصد ستون

 خالقيت متوسط

 10.00 1.00 5.00 1.00 3.00 تعداد

 100 10 50 10 30 درصد سطر

 23.8 14.3 29.4 11.1 33.3 درصد ستون

 خالقيت خوب

 12.00 3.00 4.00 2.00 3.00 تعداد

 100.0 25.0 33.3 16.7 25.0 درصد سطر

 28.6 42.9 23.5 22.2 33.3 درصد ستون

 خالقيت عالي

 3.00 2.00 1.00 0.00 0.00 تعداد

 100.0 66.7 33.3 0.0 0.0 درصد سطر

 7.1 28.6 5.9 0.0 0.0 درصد ستون

 جمع

 42.00 7.00 17.00 9.00 9.00 تعداد

 100.0 16.7 40.5 21.4 21.4 درصد سطر

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 درصد ستون
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 ،كه در نمونه مورد مطالعه هشناسايي شدخوب و عالي  چهار گروه خالقيت پايين ،متوسط ، در اين بررسي

نفر  9از مجموع شود  طور كه مالحظه مي همان نيزخالقيت متوسط دارند % 32و %  40افرادي با خالقيت پايين 

 و قيت خوب داشته اندنفر هم خال 3نفر خالقيت متوسط ، و  3نفر خالقيت كم ، 3، ديپلم مدرك تحصيلي داراي 

  .شود باالي خالقيت دردارندگان مدرك تحصيلي باالتر ديده مي هاي فراواني رتبه

  :بررسي وضعيت خالقيت و تعداد پيشنهاد هاي ارايه شده :   2جدول            

تعدادافرادپيشنهادد  خالقيت

  هنده

افرادي كه   درصد

  اند پيشنهادنداده

  جمع  درصد

  26  57  4  64  22  خالقيت باال

  16  43  3  36  13  خالقيت متوسط

  42  100  7  100  35  جمع

  

نفر  35نفر حجم نمونه مورد مطالعه در اين بررسي  42همانگونه كه در جدول فوق آمده است از مجموع 

از سوي ديگر وضعيت خالقيت افراد پيشنهاد دهنده . اند نفر نيز پيشنهادي را ارايه نكرده 7ارائه كننده پيشنهاد و 

توان گفت  به عبارتي مي.باشند نفر داراي خالقيت متوسط مي 13نفر داراي خالقيت باال و  22حاكي از آن است كه

كه بين رتبه خالقيت و تعداد پيشنهاد ارايه شده رابطه وجود دارد يعني افراد برخوردار از خالقيت باال تمايل بيشتري 

  .به هم انديشي و ارايه پيشنهاد دارند

  

  كل خالقيت و هريك از مولفه هاي چهارگانه آن توزيع فراواني رتبه  3هجدول شمار

 سيالي انعطاف ابتكار بسط 

 درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني 

 9.5 4 31.0 13 19.0 8 4.8 2 كم

 23.8 10 35.7 15 47.6 20 28.6 12 متوسط

 42.9 18 28.6 12 26.2 11 52.4 22 خوب

 23.8 10 4.8 2 7.1 3 14.3 6 عالي

 100 42 100 42 100 42 100 42 جمع

در مولفه ابتكار رتبه متوسط، در مولفه سيالي رتبه رتبه خوب بسط در مولفه چنانچه  مالحظه مي شود 

  .را داردبيشترين فراواني خوب 
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  كل خالقيت و با توجه به مدرك تحصيلي نمرهتوزيع فراواني :  4جدول شماره

ه كلنمر  خالقيت عالي خالقيت خوب خالقيت متوسط خالقيت كم 

 درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني مدرك

 0 0 25.0 3 30.0 3 17.6 3 ديپلم

 0 0 16.7 2 10.0 1 35.3 6 فوق ديپلم

 33.3 1 33.3 4 50.0 5 41.2 7 ليسانس

 66.7 2 25.0 3 10.0 1 5.9 1 فوق ليسانس

 100 3 100 12 100 10 100 17 جمع

  

نفري  12فوق ليسانس بوده اند واز مجموع % 7/66ليسانس و% 3/33از مجموع افرادي كه خالقيت باال دارتد 

  . فوق ليسانس داشته اند % 25ليسانس و% 3/33فوق ديپلم ،%  25كه خالقيت خوب دارند 

  

  ه مدرك تحصيليبسط با توجه ب همولف رتبهتوزيع فراواني :  5جدول شماره

بسطنمره   عالي خوب متوسط كم 

 درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني مدرك

 0 0 27.3 6 25.0 3 0 0 ديپلم

 16.7 1 22.7 5 16.7 2 50.0 1 فوق ديپلم

 50.0 3 31.8 7 50.0 6 50.0 1 ليسانس

 33.3 2 18.2 4 8.3 1 0 0 فوق ليسانس

 100 6 100 22 100 12 100 2 جمع

  

  مولفه ابتكار با توجه به مدرك تحصيليرتبه توزيع فراواني  : 6جدول شماره

 عالي خوب متوسط كم ابتكار

 درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني مدرك

 33.3 1 27.3 3 10.0 2 37.5 3 ديپلم

 0 0 9.1 1 20.0 4 50 4 فوق ديپلم

 0 0 27.3 3 65 13 12.5 1 ليسانس

 66.7 2 36.4 4 5 1 0 0 فوق ليسانس

 100 3 100 11 100 20 100 8 جمع
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  با توجه به مدرك تحصيلي ه انعطافمولفرتبه  توزيع فراواني : 7جدول شماره

 عالي خوب متوسط كم انعطاف

 درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني مدرك

 0 0 25.0 3 26.7 4 15.4 2 ديپلم

 0 0 16.7 2 6.7 1 46.2 6 فوق ديپلم

 50 1 25 3 53.3 8 38.5 5 ليسانس

 50 1 33.3 4 13.3 2 0 0 فوق ليسانس

 100 2 100 12 100 15 100 13 جمع

 

همان طور كه مالحظه  ميشود از مجموع افرادي كـه نمـره انعطـاف آنهـا عـالي بـوده اسـت يـك نفـر داراي          

 3نفري كه نمره انعطاف  آنها خوب گـزارش شـده اسـت      12ليسانس است وازمجموع  ليسانس و يك نفر داري فوق

   .نفر فوق ليسانس هستند 4نفر ليسانس و  3نفر فوق ديپلم ،  2نفر ديپلم ،  

  توزيع فراواني ميزان خالقيت افراد مورد مطالعه براساس سابقه كار :  8جدول 

15كمتر از  سنوات خدمت رتبه خالقيت 20ات 15بين   20بيشتر از    جمع 

 خالقيت كم

 16.00 7.00 6.00 3.00 تعداد

 100.0 43.8 37.5 18.8 درصد سطر

 42.1 63.6 40.0 25.0 درصد ستون

 خالقيت متوسط

 9.00 0.00 3.00 6.00 تعداد

 100 0 33.3 66.7 درصد سطر

 23.7 0.0 20.0 50.0 درصد ستون

 خالقيت خوب

 11.00 3.00 6.00 2.00 تعداد

 100.0 27.3 54.5 18.2 درصد سطر

 28.9 27.3 40.0 16.7 درصد ستون

 خالقيت عالي

 2.00 1.00 0.00 1.00 تعداد

 100.0 50.0 0.0 50.0 درصد سطر

 5.3 9.1 0.0 8.3 درصد ستون

 جمع

 38.00 11.00 15.00 12.00 تعداد

 100.0 28.9 39.5 31.6 درصد سطر

 100.00 100.00 100.00 100.00 درصد ستون
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خالقيت در كاركنان بر اساس سابقه خدمتي آنان در جدول فوق آمده است همانگونه كه  نتوزيع فراواني ميزا

خالقيـت  % 25داراي خالقيت متوسـط، % 50سال 15نفر داراي سابق كمتر از  12از مجموع : اطالعات نشان مي دهد

از آنهـا  % 63سـال حكايـت از آن داردكـه     20راي سابقه بـاالتر از  اين وضعيت در افراد دا. خالقيت باال دارند% 8كم و

  .خالقيت كم دارند

مورد بررسي قرار گرفته  كار در جداول بعدي هريك از مولفه هاي تشكيل دهنده خالقيت با توجه به سابقه

  .است

  با توجه به سابق خدمتيبسط  هتوزيع فراواني نمره مولف : 9جدول شماره

 عالي خوب متوسط كم بسط

 درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني سابقه

15كمتر از   0 0 2 18.2 9 45.0 1 20.0 

20تا 15بين   1 50.0 4 36.4 8 40 2 40 

20بيشتر از   1 50 5 45.5 3 15.0 2 40 

 100 5 100 20 100 11 100 2 جمع

نهـا در حـد عـالي بـوده اسـت يـك نفـر كمتـر از         چنانچه مالحظه مي شوداز مجموع افرادي كه نمره بسط آ

نفـري   20ضمن اينكـه  از مجمـوع   .  سال سابقه داشته اند  20نفر بيشتر از  2سال و  20تا  15نفر بين  2سال ، 15

سـال   20نفـر بيشـتر از    3سـال  و   20تا  15نفر بين 8سال ،  15نفر كمتر از  9كه نمره بسط آنها  خوب بوده است 

بوده  است كه نشان مي دهد رابطه  بـين مولفـه بسـط و     -% 22د همبستگي بين اين دو متغيير برابر سابقه داشته ان

   .ليكن از لحاظ آماري معني دار نيست.منفي است  سنوات خدمت

  

  ابتكار با توجه به سابق خدمتي هتوزيع فراواني نمره مولف : 10جدول شماره

 عالي خوب متوسط كم ابتكار

صددر فراواني سابقه  درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني 

15كمتر از   2 28.6 7 35.0 2 22.2 1 50 

20تا 15بين   2 28.6 8 40.0 4 44.4 1 50 

20بيشتر از   3 42.9 5 25 3 33.3 0 0 

 100 2 100 9 100 20 100 7 جمع

  

سـال   15سـت يـك نفـر كمتـر از     چنانچه مالحظه مي شود  از مجموع افرادي كه نمره ابتكار آنها عالي بوده ا

نفـر   2نفري كه نمره ابتكار آنها خوب بوده اسـت     9ضمن اينكه  ازمجموع .سال را داشته اند  20تا 15يك نفر بين 
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همبستگي محاسبه شده برابـر  . سابقه داشته اندسال  20نفر بيشتر از 3سال و  20تا  15نفر بين  4سال ،  15كنتراز 

  .ن اين دو متغبر را نشان نمي دهداسن كه رابطه اي بي -/06

  

  توزيع فراواني نمره مولفه انعطاف با توجه به سابق خدمتي : 11جدول شماره

 عالي خوب متوسط كم انعطاف

 درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني سابقه

15كمتر از   2 16.7 7 46.7 2 22.2 1 50 

20تا 15بين   5 41.7 5 33.3 4 44.4 1 50 

20بيشتر از   5 41.7 3 20 3 33.3 0 0 

 100 2 100 9 100 15 100 12 جمع

نفري كه نمره آنها در انعطاف پذيري درحد عالي بوده اسـت يـك نفـر     2چنانچه مالحظه مي شود از مجموع 

نهـا  در حـد   نفره  انعطاف آ 9سال سنوات خدمت داشته است و از مجموع  20تا  15سال  ويك نفر بين  15كمتر از 

سال سـابقه خـدمت داشـته     20نفر بيشتر از 3سال و  20تا  15نفر بين  4سال ،  15نفر كمتر از  2. خوب بود است 

بوده است كه نشان مي دهد رابطه معني داري بين انعطاف   -%071ميزان همبستگي  بين اين دو متغيير  برابر . اند 

  .پذيري  و سابقه وجود ندارد 

  

  سيالي با توجه به سابق خدمتي هتوزيع فراواني نمره مولف: 12جدول شماره

 عالي خوب متوسط كم سيالي

 درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني سابقه

15كمتر از   0 0 2 20.0 7 38.9 3 37.5 

20تا 15بين   0 0 5 50.0 7 38.9 3 37.5 

20بيشتر از   2 100.0 3 30.0 4 22.2 2 25 

عجم  2 100.0 10 100 18 100.0 8 100 

  

 15نفـر كمتـر از    3نفري كه نمره سيالي انها در حد عالي بوده اسـت   8چنانچه مالحظه مي شود از مجموع 

نفري كه نمره سيالي آنها  18واز مجموع . سال سابق داشته اند 20نفر بيشتر از  2سال و  20تا  15نفر بين  3سال ، 

سـال سـابقه    20نفـر بيشـتر از    4سال سابقه و 20تا  15نفر بين  7سال ،  15ر كمتر از نف 7در حد خوب بوده است 

بوده است كه نشان مي دهد رابـه بـين ايـن دو متغيـر      -/ 20همبستگي بين نمره سيالي و سابق كار نيز برابر . دارند

  .منفي است اما از لحاظ آماري معني دار نمي باشد
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  سابقه ومدرك تحصيلي درافراد مورد مطالعهبا ت و مولفه هاي آن خالقيماتريس همبستگي :  13جدول

 سيالي انعطاف ابتكار بسط   

 سابقه 

 خدمت

 مدرك 

 تحصيلي
 نمره كل

 بسط

 0.81 0.20 0.22- 0.68 0.64 0.44 1 همبستگي

 0.00 0.20 0.18 0.00 0.00 0.00 . سطح معني داري

 42 42 38 42 42 42 42 تعداد

 ابتكار

يهمبستگ  0.44 1.00 0.67 0.53 -0.06 0.39 0.77 

 0.00 0.01 0.73 0.00 0.00 . 0.00 سطح معني داري

 42 42 38 42 42 42 42 تعداد

 انعطاف

 0.89 0.30 0.07- 0.67 1.00 0.67 0.64 همبستگي

 0.00 0.06 0.67 0.00 . 0.00 0.00 سطح معني داري

 42 42 38 42 42 42 42 تعداد

 سيالي

گيهمبست  0.68 0.53 0.67 1.00 -0.20 0.37 0.88 

 0.00 0.01 0.24 . 0.00 0.00 0.00 سطح معني داري

 42 42 38 42 42 42 42 تعداد

 سابقه خدمت

 0.16- 0.02 1.00 0.20- 0.07- 0.06- 0.22- همبستگي

 0.33 0.91 . 0.24 0.67 0.73 0.18 سطح معني داري

 38 38 38 38 38 38 38 تعداد

رك تحصيليمد  

 0.38 1.00 0.02 0.37 0.30 0.39 0.20 همبستگي

 0.01 . 0.91 0.01 0.06 0.01 0.20 سطح معني داري

 42 42 38 42 42 42 42 تعداد

 نمره كل

 1.00 0.38 0.16- 0.88 0.89 0.77 0.81 همبستگي

 . 0.01 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 سطح معني داري

 42 42 38 42 42 42 42 تعداد

 

وضعيت رابطه نمره كل خالقيت و هريك از مولفه هاي : باتوجه به اطالعات جدول فوق مي توان گفت كه اوال

خالقيت با سابقه خدمت بر اساس كه ضريب همبستگي محاسبه شده  وسطح معني داري گزارش شده نوعي از 
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هاي آن نوعي از رابطه معني دار  يت ومولفبين مدرك تحصيلي ونمره كل خالق: ثانيا....رابطه معكوس را نشان ميدهد

  .مستقيم گزارش شده است به عبارتي تراكم فراواني ميزان خالقيت باال در دارندگان مدرك تحصيلي باال بيشتر است
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