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siminalipoor٧۶@yahoo.com

 

 :چکیده

در دنیاي امروز که تمامی امور،  رشد و سرتی روزاقزون دارد ، تنها راه بقاي معقول را می توان در کسب دانش و هنر و تلفیق عالمانه ي آن ها 

با تفکر، خالقیت و پویایی دانست و تنها این استراتژي که از کوچکترین عضو تا بزرگترین عضو جوامع را در این دنیاي پر هیاهو و پر شتا ب 

از این رو این مقاله با پرداختن به موضوع خالقیت و مطاله ي آن از زوایاي مختلف و با بهره گیري از مطالعه . به پیشروي و پیروزي می رساند

همراستایی، محرك هاي متنوع، ارتباطات درون سازمانی، فعالیت هاي خود جوش، فعالیت هاي غیر رسمی ، (ي میدانی پیرامون شش فرضیه 

     اهمیت بکارگیري این موضوع را در سازمانهاي ایرانی بررسی  زمان بخش دولتی شهر اصفهان،در شانزده سا) پدیده هاي تصادفی میمون

 .می کند

 مقدمه

 را به ارمغان نمی آورد و افراد وایستایی  و عدم تغییر و پویایی چیزي جز رکود و وشنی دریافته اند که تکرار مکرراتامروزه همگان به ر

که از کوچکترین عضو تا  محکوم به پیروي محض از قدرتمندان عرصه خود هستند و آنچه نیاین چنین سازمانهاي وامع و متعاقب آج

نو بر  و حیاتینوآوري و خالقیت است که موجب جاري شدن روحی نو  حرکت و.تعقل.بزرگترین عضو جوامع را نجات میبخشد تنها تفکر

 ت و حرکت شگرفی را به ارمغان می آوردجوامع و سازمان میشود و تکرار و استمرار این امر قدر.پیکره افراد

همانطور که همگان  واقفند خالقیت در معناي عام عبارتست از داشتن نیرو و توانایی خلق کردن و از دیدگاه سازمانی ارائه فکر و طرح نوین 

   براي بهبود و ارتقا کیفیت فعالیتهاي سازمان تعریف میشود 

 مراتب، همراستایی، پدیده هاي تصادفی میمون، فعالیت هاي خود جوشخالقیت، بوروکراسی، سلسله : کلمات کلیدي

 تعاریفی از خالقیت

از آنجایی که خالقیت همواره موضوعی است در حوزه علوم انسانی و مفاهیم پیچیده اي را در بر دارد و گستره وسیعی را نیز در 

 .ي از آن را روشن می سازدبرگرفته، به سختی نیز قابل تعریف است و هر تعریف در واقع ابعاد

:تعاریف خالقیت از دیدگاه اندیشمندان بدینگونه است
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گیلفورد
1

وي بر منبع و خاستگاه . خالقیت را تفکر واگرا جهت دست یافتن به راه حلهاي جدید براي مسائل می داند 

تفکر (نوعی تفکر  ،)تازگی(گیهاي خروجی خالق ژ، وی)راه حل(، نوع خروجی خالق )وجود یک مسئله(خالقیت 

.و حل مسئله تأکید شده است) واگرا

 مازلو
2

خالقیت را به نگرش بی تعصب و مستقیم به کارها و فعالیتها تشبیه کرده و می گوید خالقیت بیشتر شبیه یک  

گرایش بیان سالمت روان و مربوط به شیوه ادراك و طرز واکنش نسبت به جهان است تا آفریده هنري؛ بنابراین هر 

کس در هر شغلی که باشد می تواند از خود خالقیت نشان دهد
3
.

کوستلر
4

به این عبارت که خالقیت را ایجاد . خالقیت را از نیستی به هستی و در قالب ذهنیات و عینیات تأکید دارد

.و چه به صورت عینی، تعریف می کندآنچه قبالً وجود نداشته است، چه به صورت ذهنی 

 القیت را روشهاي نواندیش درباره چیزهاي آشنا که موجب آزاد شدن نیروهاي تازه می شود خ) 1990(چارلز هندي

و موجب امکان پذیري چیزهاي مختلف می شود می داند

 خالقیت را خلق یک فرآیند، رویه، ایده، خدمت و یا محصول جدید و ارزشمند توسط افراد ) 1993(وودمن و ساویر

.تماعی پیچیده می دانندمشغول به کار در یک سازمان اج

 روش شناسی خالقیت

روش شناسی خالقیت عبارتی است به معناي چگونگی کسب راهبردهاي متداول و کالسیک در ارائه خالقیت و کسب نتایج 

 . خالق

 :روش در تولید خالقیت را ارائه نمود 5در این مبحث می توان 

 

 سیر تکاملی و تکامل تدریجی) راهبرد(فرضیه .1

بر اسا س این فرضیه ایده هاي نو از قبل بدین گونه نبوده اند و هر کدام داراي تاریخچه اي هستند که در ابتدا به شکل دیگري بوده 

اند و به تدریج با اضافات در تغییرات به تکامل فعلی خود می رسند و در سیکل زندگی خود در مسیر تغییر و بهبود حرکت می 

 .کنند

 لفیقپیوند و ت) راهبرد(فرضیه .2

در این حالت دو یا چند ایده موجود با هم تلفیق و ترکیب شده و سپس مخروج شدن یک ایده و دست آورد کامالً متفاوت از قبل 

 .به وجود می آید و بازدهی متفاوتی نیز دارد

 دگرگونی و تحول) راهبرد(فرضیه .3

                                                
١ Guilford ١٩۵٩
٢ Maslow ١٩۶٢
٣ ١٩٧٧شولتز . Schultz
٤ Koestler ١٩۶٧
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در این فرضیه عنوان می شود که گاهی ایده جدید به شکلی کامالً متفاوت  با دیگر ایده هاي قبلی پا به عرصه وجود می گذارد و یا 

 .تغییر و تحوالت فاحش فعالیت خود را ادامه می دهد

 کاربرد دوباره) راهبرد(فرضیه .4

بر اساس این روش با نگاهی دوباره و متفاوت به جزء جزء یک ایده با محصول و یا فرآیند قبلی می توان بهره اي متفاوت از آن 

گرفت و با دگ  .رگونی در ساختار و کارکرد آن، دست آورد جدیدي را حاصل کرد و نیازي متفاوت را جوابگو بود

 تغییر مسیر دادن) راهبرد(فرضیه .5

در این فرضیه عنوان می شود که گاهی الزم است فرد براي خالقیت و پاسخ به مسئله اي از زاویه دیگري به مسئله نگاه کند و در 

 .مسیر را تغییر داده و راههاي متفاوتی براي موفقیت و رسیدن به هدف را تجربه کندراه کنکاش و فعالیت خود 

 نظریه هاي خالقیت

 :نظریه هاي فراوانی وجود دارد و اهم آنها در این مبحث به شرح زیر است

 Geniusنظریه نبوغ ذاتی .1

طرفداران این نظریه معتقدند که خالقیت ذاتی است و قابل آموزش نیست، در حا لی که امروزه عکس آن ثابت شده است که 

 .خالقیت قابلیت آموزش و پرورش را دارد

 Nothing Newنظریه رفتارگرایان .2

طرفداران این نظریه معتقدند که چیز جدیدي به وجود نمی آید، بلکه همه همان عناصر قدیم هستند که در لباس جدید و با تغییرات 

 .و تحوالتی، مجدداً به وجود می آیند

 Incrementalظریه افزایشی ن.3

 .طرفداران این نظریه عنوان می دارند که فرآیند خالقیت تدریجی و گام به گام در ذهن انسان تکمیل می شود

 Ahaنظریه ناگهانی .4

و اما طرفداران این نظریه اعتقادي به تدریجی و فزاینده بودن خالقیت ندارند، بلکه خالقیت را  طلوعی ناگهانی و چون جرقه ا ي 

 .ناگهانی در ذهن می دانند

 سبکهاي فکري و خالقیت

مستقل یا مطلق تفکر١.

٢تفکر انتزاعیت.

٣تفکر تحلیلی.

۴تفکر عقل سلیم.

تفکر مفهومی.5

۶تفکر عینی.

٧تفکر کیهانی.
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٨تفکر انتقادي.

٩تفکر خودمحور

 تفکر هیجانی. 10

١١تفکر تجربی. 

١٢تفکر کارکردي. 

 ١٣تفکر کل نگر. 

 فکر شهوديت. 14

١۵.تفکر منطقی

 ١۶.تفکر جزء نگر

١٧.تفکر علمی

١٨تفکر سیستمی.

١٩تفکر کالمی. 

٢٠تفکر دیداري. 

٢١.تفکر همگرا

٢٢تفکر واگرا. 

 تفکر منفی. 23

 تفکر عملی یا اجزایی. 24

٢۵تفکر خالق یا جانبی. 

 

 منابع خالقیت و نوآوري

 

١.وقایع غیر منتظره

 ٢.ناسازگاري ها

 ٣.رآیندينیازهاي ف

 ۴.تغییر در صنعت و بازار

 ۵.تغییرات جمعیتی

 ۶.تغییر در نگرش

 ٧.دانش ِ جدید

 سن٨.

 ٩.جنسیت

 ١٠.تحصیالت
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 ١١.کوشش

 ١٢.اشتباه

 ١٣.معصومیت

 ١۴.داشته هاي ژنتیکی

 افراد سالم و محیط مساعد١۵.

 

 ١۶.دانسته هاي ما از کارهاي گذشته

 ١٧.تعارض

 اطالعات ذهنی١٨.

 ١٩.اطالعات حسی

 

 یژگی هاي افراد خالقو

 

 خصوصیات ذهنی.1

ادراك حسی و خوش فکري

کنجکاوي

دادن ایده هاي زیاد درباره یک مسئله

ارائه ایده هاي غیرعادي

آینده نگري و پیش بینی

توجه جدي به جزئیات

دقت و حساسیت نسبت به محیط و تمامی ویژگیهاي اطراف

روحیه انتقادي

به و ریسک پذیريعالقه وافر به آزمایش کردن و تجر

نگرش مثبت نسبت به نوآفرینی

کوشا و ساعی و هدفمند توانمندي هایش را پرورش می دهد و در راه تحقق اهداف قدم بر می دارد

تحمل بی نظمی

خسارت پذیري نسبت به انجام کارها

 

 

 

 

http://www.nitropdf.com/


۶

 خصوصیات عاطفی.2

آرامش و آسودگی خیال

شوخ طبعی

اس و جنبه هاي گوناگون زندگیعالقه به سادگی و بی تکلفی در نوع لب

دلگرمی و امید به آینده

توانایی برقراري ارتباط عمیق و صمیمانه با دیگران

اعتماد به نفس و احترام به خود

شهامت و ابهام پذیري

نیازمند به پذیرش از محیط و دیگران

نیاز به موفقیت

 

 خصوصیات اجتماعی.3

پیش قدمی در قبول و رویارویی با مسائل

لیت پذیري و توانایی سازمان دادن به فعالیت هاي گوناگونمسئو

قدرت جلب حس اعتماد و اطمینان دیگران

داراي روحیه انعطاف پذیري هستند

 افراد داراي استقالل هستند و به همین دلیل اعمال مدیریت بر آنان دشوار است

 

 یهاي سازمانهاي خالقویژگ

 .افراد هستند و از این راه فعالیت و ایده هاي جدیدي جریان پیدا می کنداین سازمانها داراي روحیه رقابت در بین .1

2. فرهنگ این سازمان ها از نکات منفی خالی است و از جمله بر اساس فرهنگ جاري آنها، اتالف وقت جایی در این سازمان ها 

.ندارد

در این سازمان ها، ارتباط بین همه افراد و مدیران به راحتی میسر است و به د.3 لیل پراکندگی اطالعات و دانش در سازمان در 

.صورت وجود ایده و فکر به راحتی می توان حمایت و نظر مدیران را در اختیار داشت

4. در این سازمان ها منزلت اجتماعی و انسانی افراد داخل و خارج سازمان مدنظر قرار می گیرد و افراد داخل سازمان نیز از رشد 

شده و آنها نیز بالنده می شوندو بهره هاي سازمان منتفع 

5. در این سازمان ها گردش شغلی زیادي وجود دارد و به همین دلیل افراد از تخصص ها و مهارت هاي گوناگونی بهره مند می 

.شوند و متناسب با ویژگی هاي فردي خود آنها را در اختیار سازمان می گذارند

کارکنان با هم داراي روابط بلند مدت و دائمی هست.6 ند و کارها را از طریق تعاون و همکاري و هماهنگی پیش می برند که در 

.نهایت امنیت شغلی باالیی در این سازمان ها به چشم می خورد

7. مدیران از تغییر و تحول استقبال کرده و به خوبی آگاهند که براي رشد و پیشرفت و بقا و موفقیت، این بهترین فعالیت است .
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رضایت آنها را سر لوحه کار خود . وابستگی به اجتماع و مردم و بقاي آنها در تعامل با مردم استاین سازمان با علم به .8

.گذاشته و از جمله از ارائه خدمات مردمی نیز فرو گذاري نمی کنند

9. از نظر ساختاري نیز این سازمان ها پویا و ارگانیک هستند و نظام کنترلی شدیدي وجود ندارد که این موجب آزادي عم ل 

بیشتر کارکنان می شود و در این سازمانها به طور معقولی موازنه باید برقرار شود تا از آن آشفتگی سازمان جلوگیري شود .

10. دیگر خصوصیات سازمان خالق، انعطاف پذیري و تحول پذیري ِ این سازمان ها است و همچنین این سازمان ها در فرآیند 

.اشندتصمیم گیري جنبه  مشارکتی را دارا می ب

11. از نظر ارتفاع هرم سازمانی نیز الزمه سازمان خالق ساختار مسطح و تخت است؛ چرا که براي انعطاف پذیري و رو به رویی با 

.بحران ها و رقبا، این ساختار بهتر و مناسب تر می تواند پاسخگوي نیازها باشد

12. به اعتقاد صاحب نظران در وجود تعارض است که خالقیت نشو و نما می یابد و از این جهت سازمان خالق همواره در پس 

. ایجاد فرهنگ مباحثات و تعارض است تا از این طریق محیط و کارکنان بیشتر آماده و خالق تر شوند

از نظر جذب نیرو نیز این سازمانها بسیار دقیق و روشن عمل می کن.13 ند و در پی افرادي هستند که نه تنها موجب رکود و عقب 

ماندگی سازمان و همکاران خود به عناوین مختلف شوند، بلکه شخصیت وجودي آنها محرك و سازنده باشد تا بتوانند 

حرکت سازمان را در جهت خالقیت و نوآوري سرعت ببخشند و گامی موثر در این جهت گیري و حرکت بردارند .

 

 سازمان خالق  یتمدیر گیهايویژ

١.تحمل ریسک

٢کاهش کنترل بیرونی.

 کاهش تقسیم کار3.

۴.قبول ابهام

۵.تحمل تضاد

۶.تحمل راه هاي غیر عملی

٧.تمرکز بر نتایج تا ابزارها

٨.ارتباطات همه جانبه

٩.ایجاد محیط مشارکت و مشورت در سازمان

 ١٠سیستم مدیریت استعداد. 

 ١١برقراري سیستم پیشنهادات. 

 ١٢.ایجاد واحد مخصوص خالقیت یا تحقیق و توسعه

 دادن زمان براي خالقیت. 13

١۴.عدم انتظار وفاداري

١۵.دفاع از افراد خالق

١۶.ایحاد سطح کیفی جدید
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 توانایی تمرکز بر یک موضوع و یک کار. 17

١٨دارایی و اشاعه روحیه علمی و پژوهشی. 

١٩روحیه نقد و انتقاد. 

 تخدام افراد خالقشناسایی و اس20.

٢١سیستم تشویق و قدردانی. 

٢٢.کمک به افزایش سرمایه اجتماعی در سازمان

 

 موانع خالقیت

 

 موانع محیطی

 تأثیرات عوامل اقتصادي جاري در محیط.1

تأثیرات عوامل بازار و عرضه کنندگان.2

ویژگی خاصی از صفت مربوطه از قبیل تکنولوژي و یا نوع رشته.3

موجب عدم تشویق تحقیق و محقق و مخترع می شودسیاستهاي دولتی که .4

عوامل فرهنگی.5

قوانین و مقررات حاکم بر امور.6

نظام آموزشی سنتی مبتنی بر تفکر عمودي و یا منطقی و نحوه تفکر کلیشه اي و حفظ، بدون ِ فهم ِ درست.7

وضعیت نظام وظیفه.8

 

 موانع سازمانی

 افراد عدم دسترسی به اطالعات براي تمام سطوح سازمان و.1

عدم سهولت ارتباطات افقی و عمودي مناسب.2

3. اندازه سازمان که گاه به دلیل بزرگی، بوروکراسی، تمرکز، مکانیکی دست و پا گیر است و گاه به دلیل کوچکی و عدم 

.   تأمین منابع و متخصص در کمبود به سر می برد

ساختار نامناسب سازمانی.4

ن و رقبا و غیرهعدم ارتباط مدیریت با کارکنان و مشتریا.5

افق زمانی کوتاه مدت براي رسیدن سریع تر به اهداف و سودآوري.6

تخصیص دقیق هزینه ها علی رغم عدم پیش بینی دقیق درآمدها.7

فقدان سیستم پیشنهادات موثر و سریع.8

فقدان تکنولوژي الزم پیشرفته.9

فقدان یا کارکرد نامناسب سیستم تشویق و پاداش هدفمند و منعطف.10
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 ري، تضاد، استرس و نارضایتی در کارکنانناسازگا

 

 موانع فرهنگی

 مذهب و آیین و آداب و سنن دست و پا گیر و هر چیز غیر از آن را سیاه و ضد ارزش خواندن.1

خیالپردازي و عمل به تخیالت به معنی اتالف وقت و پوچ انگاشتن آن.2

بصیرت احساس و پیروي از آنهاتشویق به تفکر منطقی، عقلی و عمل گرایی و ناچیز پنداشتن شهود، .3

ارجحیت سنتها بر تغییر و دگرگونی.4

تنها راه حل مسائل را تفکر علمی و مادي دانستن .5

بازي و سرگرمی را فقط حق بچه ها دانستن و در حین رشد، آنها را نیز از سرگرمی و تخیل دور نگاه داشتن.6

عی و تفکر اجتماعی حاکمپنهان کردن ایده هاي نو و خالقانه به خاطر فشارهاي اجتما.7

8. حاکمیت پدرساالرانه در حیطه خانواده و ایجاد چارچوب رفتاري و تفکري و همنوایی با آن را ارزش محض دانستن که به 

.غیر از این چارچوب، طرد شدن و یا خشونت را با خود دارد

خلقیاتی که بر اثر گذر جریانات و حوادث تاریخی بر مردم یک منطقه مستولی شده .9 که این افراد به دلیل افراط در تسلط 

احکام، شکست هاي اقتصادي، چپاول مادي و معنوي، جنگها و یورش ها دچار انفعال و سرخوردگی شده و چنان در این 

قالب شکل گرفته اند که هر گونه تغییر و تنوع و هیجان در نظر آنها جایگاهی ندارد و روحیه خود نیز خالی از هرگونه 

ر استتحرك و تغیی

سیاست بازي در امور سازمان.10

خوشبینی افراطی مدیریت به وضعیت موجود و عدم نیاز به تغییر و نوآوري.11

فشار براي اخذ نتایج سریع به جاي رهاسازي قوه خیال.12

کنترل دقیق و دست و پا گیر در سازمان.13

عدم شفافیت و تصمیم گیري هاي مخفیانه در سازمان و انتظار صرفاً اطاعت داشتن.14

عدم اعتماد و خوشبینی به ایده ها و تفکر افراد رده پایین سازمان.15

رقابت نیز در بیشتر مواقع چون سدي بر راه آزادي براي کشف حوزه هاي جدید است.16

ارزیابی افراد بر مبناي انتظارات.17

 

 موانع فردي

 ترس از شکست یا ریسک گریزي.1

عدم تحمل ابهام.2

ابل تولید ایده هاي جدیدتمایل به قضاوت در مورد ایده ها در مق.3

ناتوانی در مورد سپردن موضوع به ضمیر ناخودآگاه.4

عدم رقابت پذیري.5
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ضعف در تخیل و عدم تشخیص درست ِ واقعیت از خیال.6

عدم داشتن اعتماد به نفس و خود کم بینی در انجام کارها و مسائل.7

محافظه کاري.8

عدم تعهد.9

وابستگی و جمود فکري.10

م کافی در زمینه مرتبطفقدان داشتن دانش و علو.11

عدم تمرکز ذهنی.12

مقاوم نبودن در عرصه مختلف زندگی.13

عدم انعطاف شخصیتی و تفکري.14

کم رویی.15

درگیر بودن و وابستگی به یک سري عادات و ناتوانی در رفتار خارج از عادت.16

تمایل به همنوایی و همرنگی با جماعت.17
5
 

دلسرد شدن درونی و یا بیرونی از ایده .18

و انتقادات بی جا، ناسازگاري هاي افراطی، بهانه جویی و حتی بیم از سرقت ایدهتفکر منفی .19

دفاع و حفظ وضع موجود و ترس از غیر.20

عدم داشتن روحیه چالش پذیري در پرداختن به مسائل.21

عدم برخورداري از دید وسیع در مورد مسائل و مشکالت.22

ودعدم داشتن توانایی استفاده از تمام حواس پنج گانه و شه.23

عدم داشتن توانایی در تجزیه و تفکیک مسائل از هم و تعریف دقیق مشکل.24

 

 ضرورت ایجاد سازمان خالق در ایران

با کمی کنکاش و مطالعه در مورد موقعیت ایران در جهان و خاور میانه و حال و آینده آن در می یابیم که براي خروج از رکود و ایجاد 

درست پیرامون این مقوله باید با انتخاب و گزینش افراد و مدیرانی با روحیه خالقانه و متفکرانه و جمع  حرکت و تحول باید با مطالعه اي

اقدام به طراحی سازمان خالق نمود و پا در عرصه پیشروي  مدبه شکل کارآکلیه منابع سازمانی اعم از انسانی و مالی و تجهیزات و غیره 

در تغییر و تحول و حرکت در کلیه امور  و اهداف سازمانی نهاد تا بدین طریق به تدریج از ورطه تکرار و تقلید ناگزیر و  نادرست و 

   .  بدون مطالعه که در پی اجبار است خارج شویم

 پیشنهادات 

 :براساس مطالعات انجام شده در این زمینه میتوان راهکارها و اقداماتی را به اختصار بر شمرد

 نی و مشخصه هاي آناجتناب از بوروکراسی سازما.1

                                                
٥ Group Thinking

http://www.nitropdf.com/
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٢. سازمان به فعالیتهاي خالقانه تخصیص مناسب منابع مادي و غیر مادي 

 ٣.رنو آوایجاد سیستم متناسب پاداش و تشویق به فعالیتهاي خالقانه و 

۴.آموزش مستمر و متناسب کلیه سطوح سازمان

 تشویق و ایجاد زمینه هاي ریسک پذیري.5

 خالق و پرورش آنهاجذب و گزینش نیروهاي مستعد و .6

 در سازمان تیمشارکایجاد محیط .7

 ایجاد زمینه هاي تسهیالت تحقیقاتی.8

 اجتناب از ایجاد قوانین دست و پا گیر و غیر منعطف.9

 کوتاه کردن سلسله مراتب هرم سازمانی و در دسترس بودن مدیر.10

 
 

 

 نتیجه گیري 

سازمان خالق ، موانع، ایجاد و بکار گیري آن دارد، که با مطالعه و بر شمردن  همانطور که از نظر گذشت این مقاله نگاهی به ماهیت

ویژگی هاي افراد ، سازمان و مدیریت خالقانه و موانع آن و چگونگی بستر سازي آن افقی را پیش روي قرار می دهد که بتوانیم این 

 .عملی مبدل سازیم راهکاريراهکار تئوریک را به 

همراستایی، محرك هاي متنوع، ارتباطات درون سازمانی، فعالیت هاي خود جوش، فعالیت هاي غیر (ه محقق بر اساس شش فرضی

 .در شانزده سازمان بخش دولتی شهر اصفهان اقدام نموده استبه مطالعه ي میدانی  ) رسمی ، پدیده هاي تصادفی میمون

  

 :نتایجی که در ذیل آمده ماحصل این مطالعه می باشد

 

 1 فرضیهنتیجه 

  .از سطح متوسط وجود دارد بیشمورد مطالعه  سازمانهايهمراستائی در 

 

 2فرضیه نتیجه 

  .از سطح متوسط وجود دارد بیشمورد مطالعه  سازمانهايمتنوع  در  هاي محرك

 

 3فرضیه نتیجه 

  .از سطح متوسط وجود دارد بیشمورد مطالعه  سازمانهايدر   سازمانیارتباطات درون 

 

 4 فرضیهنتیجه 
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١٢

  .از سطح متوسط وجود دارد بیشمورد مطالعه  سازمانهايخود جوش در  هاي فعالیت

 

 5فرضیه نتیجه 

  .از سطح متوسط وجود دارد  کمترمورد مطالعه  سازمانهايدر  رسمیغیر  هاي فعالیت

 

 6فرضیه نتیجه 

 .ارداز سطح متوسط وجود د  کمترمورد مطالعه  سازمانهايدر   میمون تصادفی هاي پدپده

 

بتوانیم با برخورداري از ساختار سازمانی مناسب ، آموزش، بهره گیري مناسب و کارآمد از منابع مادي، معنوي و  

انسانی سازمان و ایجاد محیط مناسب سازمانی و همچنین مجاب کردن ذي نفوذان و در سطح کالن جامعه و دولت و 

 .دف جامه ي عمل پوشاندبرنامه ریزي و تدوین قوانین اصالحی بتوان به این ه

 منابع

  1386انتشارات دانشگاه امام حسین  ) خالقیت رویکردي سیستمی، فرد گروه سازمان( صادقی مال امیري، منصور .1

 1387انتشارات آزادمهر ) کارآفرینی، خالقیت، نوآوري( مطهري، علی .2

1385 انتشارات دانشگاه تهران) خالقیت ، جوهره ي کارآفرینی( صمدآقایی، جلیل .3

1384انتشارات گوهر ) خالقیت و نوآوري( میرمیران، سید جلیل .4

1383انتشارات جهاد دانشگاهی ) انسان آفرینشگر( سلمانی، مهرداد .5

166شماره ي  ماهنامه ي تدبیر) خالقیت و نوآوري در مدیریت(، ) 1384اسفند (شرکت، امید، .6

 110ماهنامه ي تدبیر شماره ي ) در سازمانمدیریت خالقیت و نوآوري (، )1379بهمن (عالی ، صمد، .7

ماهنامه ي تدبیر شماره ي ) خالقیت و نو آوري در افراد و سازمان ها ) ( 1383دي ( طالب بی دختی، عباس و نوري، علیرضا .8

152

111ماهنامه ي تدبیر شماره ي ) ویژگی هاي سازمان هاي خالق و نوآور) ( 1380اردي بهشت ( حقایق، سیروس .9

141ماهنامه ي تدبیر شماره ي ) راهکارهاي تقویت خالقیت در سازمان ) ( 1382بهمن ( ی، ایرج سلطان.10

30و  29مجله تحول اداري شماره ي )  خالقیت ضامن بقاي سازمان( زارعی، حسین .11

142و 141نشریه مدیریت شماره ي ) خالقیت) ( 1387بهمن و اسفند ( شریفی پور رفسنجانی، لیال .12

43ترجمه ي واحدي، سید صالح نشریه ي تدبیر شماره ي ) رشته اي علمی به نام خالقیت) (1373تیر (دراکر، پیتر .13

110و  109ترجمه شاقلی، ریحانه و اسدزاده،فرشته نشریه ي مدیریت شماره ي ) رهبري خالق) ( 1385( ري پري، ماکس .14
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