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در خصوص بروز خالقيت تدوين اندازهاي سازمان را مديران مأموريت، چشم 1

باشند.ساز بروز خالقيت در سازمان مياند و خود زمينهكرده  

     

كنند و حضور هاي بهبود خالقيت حمايت ميمديران سازمان از فعاليت 2

 ها دارند.شخصي در اين فعاليت

     

 مديران توانمندسازي )تفويض اختيار(، خالقيت و نوآوري، ايجاد انگيزه و 3

 كنند.تشويق مي

     

مشي و هاي منابع انساني سازگار با خطها و برنامهها، استراتژيمشيخط 4

 اند.استراتژي تشويق نوآوري ايجاد شده

     

مشي و استراتژي اي منابع انساني، سازگار با خطاستخدام و پيشرفت حرفه 5

 خالقيت در سازمان مديريت شده است.

     

هاي اخذ بازخور از كاركنان جهت بهبود نظرسنجي و ساير روشسازمان از  6

هاي منابع انساني در راستاي بروز خالقيت ها و برنامهها، استراتژيمشيخط

 نمايد.استفاده مي

     

پذيري خدمات و ...( ها، امكانات، دسترسكيفيت محيطي سازمان )ساختمان 7

بروز خالقيت و نوآوري سازماني ساز مطابق با الگوي استاندارد و زمينه

 باشد.مي

     

      باشد.خدمات ارائه شده در سازمان مطابق با انتظارات كارمندان مي 8

كاركنان سازمان متمايل به اراية خدمات نوآورانه بوده و از هر گونه سازوكار  9

 كنند.خالقانه در كار استقبال مي

     

اطالعات پيرامون بروز خالقيت و نوآوري در  مشي و استراتژي سازمان برخط 10

 كاركنان سطوح مختلف مبتني است.

     

مشي و استراتژي سازمان بر اطالعات گردآوري شده به منظور تعريف خط  11

حوزة فعاليت سازمان در حال و آينده و مبتني بر بروز خالقيت در كاركنان 

 است.

     

فرايندهاي سازمان بر اطالعات پيرامون نيازها و انتظارات خالقانة كاركنان   12

 مبتني است.

     

قابليت سازمان در بسترسازي محيطي براي بروز خالقيت در سطوح مختلف  13

 بسيار باالست.

     



 

 

هاي آموزشي خالقيت و گذاري مناسبي روي برگزاري دورهسازمان سرمايه 14

 سازمان دارد.نوآوري در 

     

هاي فرآيندي سازمان )در رابطة با: بهبودها، ابداعات، كاهش شاخص  15

تغييرپذيري، افزايش خالقيت و نوآوري و...( مورد استفاده كاركنان در كلية 

 سطوح سازمان است.

     

 

روش جديد تعريف ها در يک حلها توسط افراد يا گروهايجاد تركيبي از راه خالقيت سازماني: خالقیت

)بائر و همكاران،  شودهاي جديد ميهايي از تفكر است كه باعث توليد ايدهشيوه شود. در واقع خالقيتمي

به وضوح قابل مشاهده است زيرا اگر اين نيرو كه در واقع منبع  خالقيتدر اين عرصه، اهميت (. 2011

تر شده يا سركوب شود سازمان هر روز ضعيف اصلي مولد انرژي در سازمان است با بي توجهي روبرو شده و

هاي آن يكي پس از ديگري از حركت بازخواهد ايستاد بنابراين عامل كليدي و آنچه كه هم اكنون و چرخ

در جهان در كانون توجه سازمان و جوامع بشري قراردارد اين منبع عظيم نيروي انساني است و مهارت 

راد و برخورد مناسب با آن كه همان مهارت انساني و ارتباطي مديران در شناسايي رفتار و شخصيت اف

وپرورش نيروهاي انساني خالق، داراي اهميت بسيار  خالقيت شود درايجاد فضاي مناسب ظهورمحسوب مي

(. خالقيت توانايي شخص در ايجاد ايده ها، نظريه ها، بينش هاي اشياي 2013)فيست،  زيادي مي باشد

در علوم و ساير زمينه ها است كه بوسيله متخصصان به عنوان پديده اي ابتكاري و جديد و بازسازي مجدد 

 (.1393گردد )عاطفي، از لحاظ علمي، زيبايي شناسي و اجتماعي با ارزش قلمداد مي

( 2013به منظور بررسي خالقيت سازماني مي توان از پرسشنامه خالقيت سازماني كه توسط ليائو و وو )

گويه بسته پاسخ بر اساس طيف پنج  15بي شده است، استفاده كرد. اين پرسشنامه شامل طراحي و اعتباريا

 درجه اي ليكرت مي باشد.

 

 ی:نمره گذار وهیش

باشد )شامل: كامالً موافقم اي ليكرت ميطيف مورد استفاده در پرسشنامه بر اساس طيف پنج گزينه

 تا كامال مخالفم( در جدول زير نشان داده شده است.

 



 

 

 بندي سوالهاي پرسشنامهمقياس درجه
ایتا اندازه موافقم كامال موافقم گزينه انتخابي  كامال مخالفم مخالفم 

 1 2 3 4 5 امتياز

 

 هاي به دست آمده را جمع كرده و سپس بر اساس جدول زير قضاوت كنيد.نمره

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پايین نمره

15 45 75 

 

باشد، ميزان متغير در اين جامعه ضعيف مي  30تا  15نمرات پرسشنامه بين در صورتي كه  -

 باشد.

باشد، ميزان متغير در سطح متوسطي مي  60تا  30در صورتي كه نمرات پرسشنامه بين  -

 باشد.

 باشد، ميزان متغير بسيار خوب مي باشد. 60در صورتي كه نمرات باالي  -

 

 :پايايي و روايي

 چندين و راهنما استاد نظرات از پرسشنامه روايي آوردن بدست براي(1392)در مطالعه ميرعبدالهي 

 بودن مربوط مورد در آنها از و. است شده استفاده كارشناسان و متخصصين و اساتيد ديگر از تن

 تحقيقاتي پرسشهاي براي سؤاالت اين آيا اينكه و سؤاالت بودن فهم قابل و بودن واضح ، سؤاالت

پايايي  .مورد تاييد قرار گرفت و شد خواهي نظر ، دهد مي قرار سنجش مورد را آنها و است مناسب

  بدست آمد. 0.836( با استفاده از آلفاي كرونباخ مقدار 1392پرسشنامه در پژوهش ميرعبدالهي )
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