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  چکیده 
  

راه با تغییر جهت به اقتصاد دانش محور ، تاکید مجدد بر خالقیت و نوآوري را ایجاد می افزایش مهیج رقابت جهانی هم      
امروزه برترین شرکت هاي جهان براي پاسخگویی به نیازها و انتظارات مشتریان خود استراتژي نوآوري و خالقیت .نماید 

)strategy innovation and creativity  ( در فضاي چالشی بازار و به عنوان راهبرد  را به عنوان کلید طالیی موفقیت
  .اصلی خود انتخاب نموده اند 

مشخصات  وارتباط این دو مفهوم با یکدیگر   در این مقاله ضمن پرداختن به مفاهیم تئوري همچون تعریف خالقیت و نوآوري،
بع نوآوري در شرکت ایران خودرو و اینکه در انتها با بیان مناپرداخته و به کاربردهاي عملیاتی این مفاهیم  نوآور هايسازمان 

کارکنان به عنوان سرمایه هاي تکرار ناپذیر ، چگونه از این منابع در راه ارائه ایده هاي مبتکرانه و خالق در مسیر تعالی و 
د شکل گیري نظام هاي مشارکت و خالقیت کارکنان به عنوان رویکرو ران خودرو بهره گیري می نمایند پیشرفت شرکت ای

  .، پرداخته می شود انسان محور در توسعه نوآوري
  

استراتژي و رهبري فرآیند  ،خالقیت ، سطوح نوآوري، مدل مدیریت نوآوري ، منابع نوآوري ، حوزه هاي نوآوري :کلید واژه 
  انسانی  تدوین مدل جامع نوآوري در مدیریت نوآوري، مشارکت و توسعه منابعو خالقیت و نوآوري در شرکت ایران خودرو 
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  مقدمه 
، این اقتصاد جدیـد توسـط آنهـایی کـه نـوآور هسـتند        .تغییرات سریع در محیط رقابتی جهان جدید رقابت را ایجاد می نماید 

  .سریع تر از سایر رقبا هدایت می شود صوالت و خدمات جدید تبدیل می کنندیا آن را به مح نددانش را ایجاد میکن
دافش هم راستا بـوده  را سازد به طوریکه از یک سو با اهه روشی می تواند نو آوري را پیاده و اجیک سازمان موفق چگونه و به چ

  . و از سویی دیگر نقش آن را در بازار اقتصادي نسبت به رقبایش به طور بنیادي تغییر دهد
تعریـف    شـتري را مجـدداً  هـاي م متفاوت است کـه ارزش   بت در صنعت موجود به روشی کامالًنوآوري استراتژیک به مفهوم رقا

چنـین نـوآوري   .در این روش متفاوت رقابت ، خالقیت و نوآوري فقط شامل نوآوري در محصول نیست .می بخشد ارتقاءو  هنمود
هنگامیکه از سازمان هاي موفـق و نـوآور    .هاي مربوطه مرتبط باشد فرآیندخدمات و  بازاریابی محصوالت ، با مفهومممکن است 

قلب تپنده براي توسـعه و پیشـرفت یـک سـازمان همانـا       .خواسته به منابع انسانی یا کارکنان آنها توجه کرده ایمنام می بریم نا
کارکنان سازمانهاي غیر خالق به مرور به افرادي تبدیل می شوند که تنها عالقمند به انجام  .کارکنان خالق و نوآور آن می باشد

  .امر باعث عقب ماندن سازمان و در نهایت نابودي آن می گرددو همین کارهاي روزمره و تکراري می باشند 
  

  مفاهیم خالقیت و نوآوري 
کـه در قالـب یـک مفهـوم     .تولید دانش از خالقیت سرچشمه می گیرد و نوآوري تبلور ملموس یک فکر ناب محسوب می گـردد 

  .محصول و یا خدمت جدید ارائه گردیده است  ،
ــورتر    ــل پ ــه مایک ــق نظری ــوآوري  "طب ــد       ن ــده ان ــاري ش ــه تج ــت ک ــایی اس ــام کاره ــد انج ــیوه جدی ــد.ش ــوآوري  فرآین   ن

  ."نمی تواند جداي از زمینه استراتژیکی رقابتی شرکت باشد 
  

  )creativity (:خالقیت 
مـی   تنگناهـا و نـا همـاهنگی هـا     کمبودها ، ي دانست که شامل حساسیت نسبت به مسائل ،فرآیندخالقیت را ) 1979( تورنس 

  .ی که بدنبال آن جستجو براي تامین راه حل هاي مشکالت و طرح فرضیه هایی براي آنها آغاز می شودحساسیت.شود
ایـن  .خالقیت زمانی شکل می گیرد که فرد راه حل تازه اي براي مساله اي که با آن روبه رو شده به کـار ببـرد   "به نظر وایزبرگ

  ."له و نو بودن راه حل براي حل کننده مساازه له و دوم تاول راه حل مسا. عنصر است  2شامل تعریف 
که از داخل برانگیخته می شـوند ناشـی از نـوعی اشـتیاق بـراي      معتقدند رفتار هایی ) 1968(و دیچارد مس ) 1962(کراچفیلد 

  )جلیل باباپور (تجربه یک امر می باشد 
  :یف نموده اند هچنین برخی از صاحب نظران در زمینه خالقیت و نوآوري خالقیت را اینگونه تعر

  تغییر و تکامل است که در حیات ذهنی ما رخ می دهد فرآیندخالقیت همان : گزلین 
  .وجود نداشته است ، چه به صورت ذهنی و چه به صورت عینی ایجاد آنچه قبال: کاستلر 

  .بکارگیري توانایی هاي ذهنی براي تولید یک ایده یا مفهوم: کایزر 
  .ایده و عملیاتی کردن ایده  تولید ایده ، توسعه: آتریک 
  .ي ذهنی که منجر به تولید یک ایده یا مفهوم می شود فرآیند: بازرمن 
  .تولید یک ایده تازه و ارزشمند توسط یک فرد یا گروهی کوچک که با هم کار می کنند : آمابیل 
  .عرضه یک محصول یا خدمت تازه و یا ابداع یک روش نو : کونتز 

انعطاف پذیري و حساسیت در مقابل عقایدي است که فرد را قادر می نماید خـارج از تفکـر    از قدرت ابتکار ،ترکیبی : استرنبرگ 
  .معمول به نتایج بدیع و مفید بیندیشدکه پیامد آن رضایت شخصی و خشنودي دیگران است

  .ایجاد ترکیبی از راه حل ها توسط افراد یا گروهها در یک روش جدید :لوتانز
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  )innovation (:نوآوري 
اجراي خالقیـت یـا بـه     فرآیند.است  اخذ ایده خالق و تبدیل آن به محصول، خدمات و روش هاي جدید عملیات فرآیندنوآوري 

( عبارتی تحقق بخشیدن و عملیاتی کردن ایده هاي نو و به طور کلی تبدیل خالقیت بـه نتیجـه عینـی را نـوآوري مـی گوینـد       
 )شکوفایی و نوآوري خالقیت اساس   حسن علی رمضانی ،

. خلق چیزي جدید است که ارزش قابل توجهی براي فرد، گـروه سـازمان صـنعت یـا جامعـه دارد      فرآیندهمچنین نوآوري 
  ."خلقتی که داراي ارزش قابل توجه است  "بنابراین به بیان دیگر نوآوري عبارت است 

  
  به چه سازمانی نو آور می گوییم ؟

سازمان ها آشکار شده است ضرورت پیش بینی راههایی است که به منظور رفع نیازهـایی در   آنچه امروز بیش از گذشته بر
آینده و به دنبال تغییرات احتمالی بوجود می آید که هر سازمانی یا باید از پیش خود را آماده سازد یا اینکه خطـر مواجهـه   

  .با وضعیت بحران واقعی را نپذیرد
هاي سازمان فرآیندکند تا ایده هاي تازه و نو را در مورد محصول، عملکرد، خدمات،  خالقیت کارکنان به سازمان کمک می

سازمانی نوآور می گویند سطوح نـوآوري   چه اما به )2004و سالی و گیلسون  2002اولدهام (ارائه دهند و به کار گیرند... و
   ؟چیست   در سازمان 

  .وح ذیل تقسیم می نمایدسازمان ها را به سط ، مدیریت نوآوريب جوتید در کتا

  
  

  
  
  
 
 
 
  

  سطوح سازمان هاي نوآور       

TYPE ٤ FIRMS 
Technologically capable 
to generate and absorb 

TYPE ١ FIRMS 
Don t know what or how 

to change 

TYPE ٢ FIRMS 
Know they need to 

change but not how or 
where to get resources 

TYPE ٣ FIRMS  
Know they need to change 
and have some ability to 

generate and absorb 
technology 
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   1شرکت هاي نوع -1
  شرکت هایی که نمی دانند چه چیزي را و چطور تغییر دهند 

  2شرکت هاي نوع  -2
  .شرکت هایی که می دانند احتیاج به تغییر دارند اما نمی دانند چطور و کجا به منابع آن دسترسی پیدا کنند 

  3هاي نوع  شرکت -3
  .شرکت هایی که نیاز به تغییر دارند و برخی قابلیتها براي جلب  تکنولوژي مرتبط را نیز دارند 

   4شرکت هاي نوع  -4
  .شرکت هایی که به صورت فنی قادر به ایجاد و جذب تغییر هستند 

خالقیت و نوآوري در هـر   لزوم.خالقیت و نوآوري به عنوان کلیدهاي موفقیت و پیشرفت در هر سازمانی محسوب می گردد
نـوآوري خـون تـازه در رگ هـاي سـازمان      اگر خالقیت را شریانهاي یک سازمان در نظر بگیریم .سازمانی احساس می شود

و  اطالعـاتی   سازمان ها در برهه اي از زمان که تحت عناوین مختلف از جمله عصر دانش، عصر صنعتی، عصر جامعـه .است
خود را در جهت مدیریت تغییرات شـتابان و دگرگونیهـاي ژرف جهـانی      مطرح شده است، ه عصر خالقیت و نو آوريخرباال

الق و نـوآور  سازمانها سعی میکنند با پرورش کارکنان خـ  .الزمه نوآوري می باشد خالقیتبه گونه اي که  .آماده می سازنند
د اندیشه و فکر نـو اسـت و نـوآوري عملـی     خالقیت پیدایی و تولی .به سطوح باالتري از نوآوري دست یابند از سطوح پایین

  .می نماید ساختن آن اندیشه که هردو بقاي سازمان را تضمین
  
  

  خالقیت و نوآوري در شرکت ایران خودرو  فرآینداستراتژي و رهبري 
  

کـالن  شرکت ایران خودرو همواره براي خالقیت و نوآوري ارزش قائل بوده و آن را بـه عنـوان خـط مشـی کلیـدي و اسـتراتژي       
رهبران و مدیران ارشد شرکت همواره به دنبال نهادینه کردن فرهنگ نوآوري و حمایـت   .سازمان همیشه مد نظر قرار داده است

از کارکنان خالق بوده و توجه به یادگیري، توسعه کارگروهی و خالقانـه و حمایـت از نـام آوران از ارزش هـا و اسـتراتژي هـاي       
در آوران  تشکیل بانـک نـام   وح باالي سازمان،کمیته ایده هاي برتر در سطتشکیل . و می باشدتعیین شده در شرکت ایران خودر

ایـران  ... و اجـراي ایـده هـاي خالقانـه کلیـه کارکنـان و       اه، اجراي موفقیت آمیز نظام پیشنهاد ایران خودرو سطح گروه صنعتی
شرکت هاي داراي فرهنگ خالقیت و نوآوري در سطح سـه   خودرو را به عنوان بزرگترین خودروساز خاور میانه به عنوان یکی از

حمایت از اجراي ایده هاي نو و تخصیص پاداش .مطرح ساخته است) ك به شکل سطوح سازمان هاي نو آور در همین مقاله .ر( 
چـالش عمـده    .به این ایده هاي نوآورانه نیز از جمله مصادیق فرهنگ و جو سازمانی حمایت کننده از نوآوري سازمانی می باشد

وجـود   .توانایی هاي بالقوه کارکنان مـی باشـد   روبه رو هستند چگونگی استفاده ازاستعداد ها و 21اي که مدیران ارشد در قرن 
ابزارهاي دریافت ایده، آموزش و توانمند سازي کارکنان خالق در جهت به فعل رساندن تفکـرات بـالقوه و اجرایـی نمـودن ایـن      

  .را به عنوان سازمانی خالق و نو آور در عرصه تولید محصوالت با کیفیت و متنوع مطرح می نمایدیران خودرو اابتکارات 
  

هنر رهبرخالق عبارت اسـت از  . در سازمانهاي خالق و نوآور از ضروریات و عامل کلیدي موفقیت سازمان می باشدان نقش مدیر
  . ) دکتر سید مهدي الوانی. مدیریت عمومی ك به.ر( استفاده از خالقیت دیگران و پیدا کردن ذهن هاي خالق

افراد ایده هایشان را به اشتراك می گذارند . یی تفکر محور، کارکنان را براي خالقیت تحریک می نمایدفضاایران خودرو با ایجاد 
  . براي خلق ایده سازمان را ترك نمایند نیستو نیاز 
خودرو مـی باشـد و هـیچ سـازمانی بـدون نیـاز بـه مـدیریت کـردن           و خالقیت یک کارکرد بسیار مهم در شرکت ایران نوآوري
ایران خودرو به عنوان دارنده تندیس از جـایزه  .ش و یکپارچگی فعالیت هایش نمی تواند موفقیت خود را تضمین نمایدهایفرآیند
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اط قابل بهبـود و تقویـت   منابع انسانی همواره در مسیر بهبود مستمر و رفع نق در جایزه تعالی و سرآمدي EFQM کیفیت اروپا
   .نقاط قوت خویش تالش نموده است

کارکنان با الهام گرفتن از سخنان مدیریت ارشد و ارزشهاي استراتژي هاي ابالغ شده کلیه تـوان و مهـارت و دانـش خـود را در     
ــه     ــافتن راههــــاي خالقانــ ــه یــ ــی گیرنــــد       زمینــ ــار مــ ــداف بــــه کــ ــبرد اهــ ــه در جهــــت پیشــ   .و نوآورانــ

ارجاع ایده هاي خالقانه و برتر به کمیته ایـده هـاي برتـر و     ثبت ایده در سیستم پیشنهادها ، ،ر بانک نام آورانجمع آوري ایده د
اجـرا کننـدگان آن از جملـه رویکردهـاي ایـران خـودرو در        در نهایت تقدیر و قدردانی مادي و معنوي از ارائه دهنـدگان ایـده و  

تحت آموزشهاي تخصصی قـرار گرفتـه تـا    ) بانک نام آوران ( در بانک ایده ها کارکنان ضمن ثبت نام .مدیریت نوآوري می باشد
  .میسر نمایندضمن ایجاد انگیزه و تشویق بتوان با همسوسازي اهداف فردي و سازمانی رشد و پیشرفت روز افزون شرکت را 

به اداره کل کـار و امـور اجتمـاعی از    هاي شناسایی کارکنان و کارگروههاي نمونه فرآیندمعرفی کارکنان خالق و نوآور از طریق 
نـو آوري در شـرکت ایـران خـودرو بـر اسـاس مـدل زیـر          .جمله دستاوردهاي پیاده سازي فرهنگ نوآوري در سازمان می باشد

  :مدیریت می گردد 
  
 
 
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  )منابع نوآوري(تحقیق :گام اول
یـر، نـوآوري   زمطابق شکل .د ه هاي نو وجود داردي بروز ایدر مرحله تحقیق در شرکت ایران خودرو روش هایی جهت فرصت ها

با تحقیق در هر منبـع فرصـت هـایی بـراي      و منابع گوناگونی دارند که در شرکت ایران خودرو مورد بهره برداري قرار می گیرد
  .ایجاد تفکرات تازه و ایده هاي خالقانه ایجاد میگردد

  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

Search-how can  
 we find 

 opportunities 
for  

Innovation? 

 
 

Select-what are 
We going to do 

– 
And why 

 
 

Implement –how 
Are we going  

To make it happen  

 
 

Capture – how are 
We going to get 

The benefits from it 

Do We have an innovative organization? 

Do We have an innovation strategy? 
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  تفاقاتمسائل پیش بینی نشده و ا

آینده نگري و احتماالت 
  جدید 

  کاربران

  نیازسازمان به تغییر

  دانش

تغییر قوانین بازي،  -تعدیل
نوآوري را در جهتی جدید 

  پیش می برد
  

  الهام و جرقه هاي ذهنی

  تبلیغات

  
  پیدایش و خلق مفاهیم جدید

وقایعی که جهان را -شوك به سیستم
تغییر می دهد و مارا به سمت خلق 
خدمات و محصوالت جدید سوق می 

  دهد

  نوآوري از کجا می آید؟
  

  الگوبرداري از دیگران
  

 ǻƸǾū ǨŨǁ Ƹƛ ƸƥǸǭ ǨǭƗǸǕƴǲǽƋƸǝǻƷǷƋǸǱ ǻƘǵ  
 ǜǩƗ (ƘǶƢŧƸǁ ǼǱǷƷƳ ǨǭƗǸǕ  

   ƙ (ƘǶƢŧƸǁ ǼǱǷƸǾƛ ǨǭƗǸǕ  
  

  
  منابع نوآوري      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )قیف ایده( انتخاب:گام دوم
ایـده هـا در   . شرکت هاي مبتکر، باید ایده هاي غیر امید بخش را قبل از اینکه منابع مهم را جذب نماید با سرعت کنار بگذارنـد 

هرچه بیشتر در مورد یـک ایـده    دانستن. رین اید ها شناسایی شوندشرکت ایران خودرو غربال شده تا قوي ترین و امید بخش ت
هـایی   هبنابراین هرچه که یک شرکت، سریع تر بتواند ایـد ...) کارکنان، آزمون، تحقیق بازار و( میشه مستلزم هزینه هایی استه

  .هزینه هاي آن کمتر خواهد بود ، نمایدرا به تجاري سازي منجر 
ـ         لدر شرکت ایران خودرو نیز مطـابق شـک             ه درون قیـف ایـده راه   ذیـل ، بسـیاري از فکرهـاي توسـعه نیافتـه و غربـال نشـده ب

اندیشـه   فرآینـد ایـن   .بـه تـدریج سـخت تـر مـی شـود       ایـده  و معیارهاي بـاقی مانـدن در قیـف   ) هاسیستم پیشنهاد(می یابند
غربـالگري را بـه    فرآینـد هـا   هبعضی ایـد . آزمایش تحقیق بازار و نمونه سازي را در بر می گیرد،  )IDEA FUNNEL(سازي

        می کنند اما فقط تعداد کمـی کـامالً از میـان قیـف بـه سـوي تجـاري سـازي هـدایت           به دیگران حفظمدت طوالنی تر نسبت 
  .می شوند
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  غربالگري ایده در شرکت ایران خودرو فرآیند
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

تجاري و ایجـاد ارزش افـزوده بـراي سـازمان     ، راه براي اجرا و بهره برداري هاپیشنهادها و  هحال پس از انتخاب و غربالگري، اید
  .می گردد هموارتر

  
  )کمیته هاي برتر، سیستم پیشنهادها(ااجر -1

در شرکت ایران خـودرو پـس از    .درصد الهام و نودونه درصد تالش و پشتکار 1به گفته توماس ادیسون خالقیت عبارت است از 
هـاي برتـر، مرکـز    ه کمیته اید .هاي برتر تخصیص می یابده اید اجراي منابع الزم جهت ارزیابی ایده ها و گذار از مرحله انتخاب

 .هاي برتـر کارکنـان مـی باشـد     هاید نمودناز جمله مهم ترین روشهاي اجرایی  پیشنهادهاتیم هاي اجرایی سیستم  و پروژه ها
ها عملـی شـده و بـا     هاید . یرسدپس از ارزیابی انتخاب و چرایی انجام و عملی نمودن یک ایده به نوبت به چگونگی اجراي آن م

همچنین فعالیت هاي نوآورانه کارکنان خالق تشویق شـده و شـرکت   . اجرایی میگردند ،حمایت سازمان و امکانات و منابع مالی
ایران خودرو با پرداخت پاداش هاي مادي و معنوي با عنوان بسته حمایتی از نام آوران از تالشهاي نوآورانه افـراد قـدردانی مـی    

درصـد   1ین به نام آوران توسط مدیریت ارشد شرکت ایران خودرو و اختصاص حداکثر نزن و برسیمیاعطاي نشان زرین، . مایدن
  .می باشد ایده برترهاي برتر به نام آوران از جمله جوایز اجراي یک  هاز مبلغ کاهش هزینه ناشی از اجراي پروژ

  
  )ید سازمان می شودایابی از اجراي ایده برتر عامزچه (بهره برداري -2

از تغییـرات در اختیـار     ایـابی حاصـل از هریـک   مززمینه مهـم صـورت پـذیرد و     4نوآوري در شرکت ایران خودرو می تواند در 
  .سازمان قرار گیرد

 
  خدمات/محصوالت

  تجاري شده

  كمیتھ ایده ھاي برتر

  معیار ھاي متوسط

Time  

  زمان

  معیار ھاي باال
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  )انواع نوآوري ( حوزه هاي نوآوري 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .ه ارائه می شودتغییر و نوآوري در تولیدات و یا خدماتی ک :خدمات /نوآوري در محصول
  .تغییر و نوآري در روش هاي انجام کار: هافرآیندنوآوري در 

  .تغییر و نوآوري در زمینه اي که محصوالت و خدمات تولید می شوند: نوآوري در موقعیت
  .  تغییر و نوآوري در مدلهاي ذهنی و چارچوب هاي سازمانی: نوآوري در پارادایم

  .ري دریکی از حوزه هاي فوق الذکر در شرکت ایران خودرو مورد بهره برداري قرار می گیردپس از اجراي یک ایده برتر ، نوآو
در آوري رنگ کردن ماشین براي کاهش هزینه، پژو صندوقدار به عنوان نـو  فرآیند رانا، خودروي دنا، نندارائه محصوالت جدید ما

  .می باشدهاي برتر و نوآورانه در شرکت ایران خودرو  هموقعیت از جمله اید
  
 هـاي  سـرمایه  وتوسعه راهبري معاونت خودرو، ایران شرکت صنعتی گروه هاي استراتژي و انداز چشم اهداف تحقق راستاي در

 کارهـاي  و سـاز  تبیـین  به کارکنان و توسعه مشارکت نوآوري، هاي حوزه در انسانی سرمایه موثر نقش بر تاکید با گروه انسانی
 نـوآوري،  مـدیریت  .اسـت  زده رقـم  کـار  و کسـب  اسـتراتژي اصـلی   با همسو را خود جدید تارساخ گیري شکل و پرداخته الزم

 را انسـانی  منابع توسعه و مشارکت نوآوري، هايفرآیند اجراي از پشتیبانی مستمر مسولیت نیز انسانی منابع توسعه و مشارکت
 بـه  کارکنـان  خالقیـت  نوآورانـه،  هاي پروژه وسعهت و هدایت مسئول سازمانی هاي بر دارایی تکیه با همچنین و داشته عهده بر

  .باشد می زنند می رقم را سازمانی تعالی که سازمانی هاي ماندگار سرمایه عنوان
باید اذعان داشت در همین راستا معاونت راهبري و توسعه سرمایه هـاي انسـانی شـرکت ایـران خـودرو بـا عنایـت بـه اهمیـت          

نه کارکنان اقدام به تدوین مدل جامع نوآوري و شناسایی نوآوران به منزلـه سـرمایه هـاي    شناسایی خالقیت ها و ابداعات نوآورا
انسانی و بهره مندي از توانمندي ها و استعدادهاي بالقوه ایشان نموده تا با هدایت و حمایت همه جانبه از دسـتاوردهاي نشـات   

سال که همانا حمایت از تولید ملی ،کار و سـرمایه ایرانـی    گرفته از خالقیت کارکنان که در عرصه تولید ملی بوده است به شعار

محصول یا 
  محصول :خدمت

   فرآیند

موقعیتی که محصول در :موقعیت 
  بازار دارد 

  پارادایم 
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است جامه عمل بپوشاند و استواري در عرصه صنعت همراه با تالش صنعتگران متعهد را همواره سرلوحه کار خود قـرار داده تـا   
  .پویایی صنعت خودرو در تولیدات داخلی متبلور شده و به منصه بروز بنشیند

  
  در مدیریت نوآوري، مشارکت و توسعه منابع انسانی  تدوین مدل جامع نوآوري

افزایش مهیج رقابت جهانی همراه با تغییر جهت به اقتصاد دانش محور، تاکید مجدد بر خالقیت و نوآوري را ایجاد می نماید 
 strategy(قیت امروزه برترین شرکت هاي جهان براي پاسخگویی به نیازها و انتظارات مشتریان خود استراتژي نوآوري و خال.

innovation and creativity  (  را به عنوان کلید طالیی موفقیت در فضاي چالشی بازار و به عنوان راهبرد اصلی خود
  .انتخاب نموده اند 

بوده که با بومی سازي آن در شرکت ایران خودرو مورد استفاده قرار    EFQMمدل Frame Workاین مدل برگرفته از  
  .گرفته است

  
  

به منظور نیل به این هدف نیز شناسنامه رویکرد حمایـت از نـوآوري و مشـارکت در شـرکت ایـران خـودرو، شناسـنامه کمیتـه         
حمایت از نوآوري و مشارکت و همچنین از آنجا که این مدل به منظور پیاده سازي در معاونت نیروي محرکـه بصـورت پـایلوت    

مل داخلی حمایت از مشارکت و نوآوري در معاونت نیروي محرکه کرده است تـا  اجرایی گردیده است اقدام به  تدوین دستورالع
  .از این طریق ایده ها و پروژه هاي نوآورانه کارکنان بررسی و به مرحله اجرا برسد

در نهایت تالش مستمر مدیریت و کارکنان این گروه صنعتی، منجر به حفظ مزیت رقابتی و پایداري در صـنعت خـودرو بـه         
  . وان بزرگترین خودروساز کشور گردیده استعن
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  نتیجه
مدیران و کارکنان سازمانها می توانند با آگاهی از میزان خالقیت و تقویـت آن از حـداکثر توانمنـدیهاي ذهنـی خـود در جهـت       

کارکنـان  پویایی سازمان بهره گرفته و از طریق ایجاد، پرورش و عملی نمودن خالقیت روحیه علمی و پژوهشـی را درتـک تـک    
نمایـد کـه بـازنگري روشـهاي گذشـته و      تبدیل به سازمانی خالق و نوآور  این امر می تواند سازمان ها را .سازمان تقویت نمایند

اشـاعه فرهنـگ نـوآوري و خالقیـت یـک      .تولید کاال و خدمات جدید از طریق تراوشات فکري کارکنان سرلوحه کار آنهـا باشـد  
هاي سـازمانی و  فرآینـد نونی ما می باشد مدیران نیز باید توجه داشته باشند کـه بـا اصـالح    ضرورت اجتناب ناپذیر در جامعه ک

ایجاد ارزیابی عملکرد مناسب خالقیت و نوآوري را در تمام الیه هاي سازمانی اشاعه و نفوذ دهند تا در نهایت سـازمانی خـالق و   
بـراي   "سـرمایه هـاي ارزشـمند     "بـه   "منابع انسانی "سازمان از  این امر مهم با تغییر نوع نگاه به کارکنان.نوآور داشته باشند 

  . سازمان که با پیشرفت خالقیت و نوآوري خود می توانند موجب تعالی و سرآمدي سازمان گردند، امکان پذیر خواهد بود
اهداف سـازمانی و فـردي   سازمان هاي پیشرو کارکنان خود را ارج می نهند و فرهنگ توانمند سازي را براي دستیابی متوازن به 

شـرکت  . در یک سازمان سرآمد شبکه هایی براي شناسایی فرصت هاي نو آوري ایجـاد و مـدیریت مـی شـود     .ایجاد می نمایند
طراحـی و  . هاي انسـانی خـود پیشـگام بـوده اسـت     ایران خودرو براي تبدیل تهدید به فرصت و استفاده از افکار سازنده سرمایه 

سیستم پیشنهادها به عنوان با اهمیت ترین ابزار دریافت ایده و پرورش فعالیت هاي نوآور از سـابقه    ه ها،بانک اید فرآینداجراي 
هزار نفري ایران خودرو بـوده و  30رهبران سازمان همواره الهام بخش خانواده .طوالنی در شرکت ایران خودرو برخوردار می باشد

فرهنـگ تعـالی و    کارکنان در نقـش رئـیس کمیتـه پیشـنهادها ،     هب نهادهابا حضور مستمر و پیگیر خود در جلسات بررسی پیش
همچنین شرکت ایران خـودرو از طریـق رویکردانتخـاب کارکنـان      .نوآوري را در کلیه سطوح سازمان ترویج و تقویت می نمایند

فرهنگ نوآوري در سـازمان را  ... و مبتکرین جهت حضور در مسابقات ملی و بین المللی ونمونه و شایسته ، حمایت از مخترعین 
فرهنـگ   )بیانیـه ارزش  ( توجه به یادگیري و خالقیت فردي و گروهی در استراتژي هـاي سـازمان   . مورد حمایت قرار می دهند

  .نوآوري را در رئوس مورد توجه رهبران سازمان قرار می دهد 
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  منابع و ماخذ   
  241 شماره پیوند نشریه مقاله–هاي ایجاد خالقیت جلیل باباپور ، خالقیت ، توصیف محدودیت ها و روش  

  میالدي2008روح اله توالیی، راهکارهاي تقویت نوآوري و شکوفایی در سازمان، فصلنامه منابع انسانی در صنعت نفت ، 
  43پیتر دراکر، رشته علمی به نام خالقیت ، مترجم سید صالح واحدي، مجله تدبیر شماره 

،نشـر   1389مدیریت خالقیت و نوآوري ، دکتر مهدي ایران نژاد پاریزي، رکسانه چرخچـی ،اول  دانگاه هاروارد ، دانشکده مدیریت بازرگانی 
  مدیران ،

  ، تهران ، انتشارات محور،   1388حسین علی رمضانی، خالقیت اساس شکوفایی و نوآوري ، چاپ 
  ، تهران، انتشارات گهر 1384 ، چاپ) فردي ، گروهی ، سازمانی (جلیل میر میران ، خالقیت و نوآوري 

  ، نشر دنیاي نو  1372تهران ، تورنس، تی پا ، خالقیت ، ترجمه حسن قاسم زاده ،
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