Archive of SID

نقش بهبود مستمر خالقیت و نوآوری سازمان در هزاره سوم
The role of creativity and innovation continuous improvement in the
third millennium
2

علی عبدی جمایران ،*1زهرا فرجی

1دانشجوی دکتری کارآفرینی سازمانی و مدرس دانشگاهa.abdi6769@ut.ac.ir ،
2کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهرانZahrafaraji@ut.ac.ir ،

چکیده
در اين مقاله با توجه به نقش سازمان ها و شركت هاي يادگيرنده و خالق در نوآوري بر آن شديم تاا باا بررسا ساازمان
هاي خالق و با توجه به انواع كارآفرين كه فردي و سازمان م باشد باه بررسا ياادگيري خاالق و ت او ساازمان و
همچنين عوامل مؤثر در بهبود مستمر سازمان كه منجر به ت و و نوآري سازمان ما شاود كاه در االاالک كاارآفرين
سازمان ناميده م شود ،پرداخته است .كه در پايان عوامل مؤثر در خالقيت و نوآوري سازمان بدين الورت شرک و نقش
آن ها در بهبود مستمر سازمان بيان م شود كه اين عوامل عبارتند از :فرهنگ سازمان مشوق ،توانمند سازي نيروهااي
انسان خالق ،چشم انداز سازمان روشن ،يادگيري تيم و گروه  ،تفكر سيستم  ،ناوآوري بااز وتساط و مهاارت هااي
فردي .ايجاد فرهنگ خالقيت و نوآوري از اين جهت اهميت دارد كه از يک سو به فهم آسيبها ،موانع ،چالشها ،تهديدها
و ايجاد فرالتهاي خطّاقيت ونوآوري ياري م رساند .از آن جهت كه خالقيت و نوآوري تار و پودي در هم تنياده در عمال
و نظر است ،برخ بيشتر به مقام عمل و برخ بيشتر به مقام نظر مربوط است .خطّاقيت و نوآوري عوامال االاط پاياداري
يک سازمان براي رشد و ترق آن در هزاره سوم م باشد .با توجه به تعامل و در هم تنيدگ عمل و نظر ،آسيبها شاكل
گستره نظري يا عمط ندارند .بنابراين ،در اين مقاله به تشريح مؤلفههاي خطّاقيت ،عوامل رشد و نوآوري ،فرايناد خطّاقيات،
موانع بازدارندة خطّاقيت به ل اظ فردي ،سازمان  ،اجتماع  ،اقتصادي ،م يط پرداخته و راهكارهاي الزم براي رفع مواناع
ارائه شده است .اميد م رود اين پژوهش كه به الورت كتابخانه اي و تواليف تدوين گرديده ،نقشا هار چناد خرارد در
بهبود سازمان هاي سنت و ارتقاي آن ها داشته باشد.
واژگان کلیدی :خالقيت و نوآوري ،مولفه هاي خالقيت ،سازمان نوآور ،موانع رشد و خالقيت
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 .1مقدمه
در دنياي واقع نقش عوامط كه به تأخير يا آسيب رسان خطّاقيت ياري م رسانند ،بسيار زياد است و اين در حاال
است كه م دانيم خطّاقيت به طور طبيع به دنبا بستري مناسب باراي رشاد و ت اوخ خاويش ما گاردد .خطّاقيات در
مواجهه با عوامل بازدارنده از حركت باز م ماند و چه بسا به نقطهاي برسد كه براي هميشه خاموش شود .با پایيرش ايان
نكته كه خطّاقيت ت ت تأثير برخ عوامل آسيب زا از حركت باز م ماند ،نقش عوامل باز دارنده معنادار م شود.
بررس نقش اين عوامل نيز به معن دار كردن فرايند ت ريک و تقويت دوبارة رشد و ت وخ خطّاقيت ت ت عنوان «سارعت
بخش » ياري م رساند .شناخت باز دارندهها از يک سو به فهم آسيبهاي خطّاقيت ياري ما رسااند و از ساوي دي ار باه
طرّاح و تعيين ال وهاي مناسب و جانشين براي دفع موانع كمک م كند .خطّاقيت داراي مؤلفههاي گونااگون شاناخت ،
ان يزش و شخصيت است .مطالعة آسيب شناخت خطّاقيت نشان م دهد كه الدمههاي گوناگون كه به فرد وارد م آيد.
م تواند بر عمطكرد هماهنگ و منظّم اين مؤلفهها تأثير ب یارد و آن ها را تخريب يا تضاعي كناد .منظاور از تضاعي ياا
افت ،كاهش در عمطكرد خطّاقانه است[3] .
عوامل بازدارندة خطّاقيت م توانند قدرت خيزش خطّاقيت را دچار اختال كنند .سطح تضعي معموالً شاامل يكا از
و تناسب مورد نياز بين مؤلفهها از دست م رود.

مؤلفههاي شناخت  ،ان يزش يا شخصيت م شود و هماهن

منظور از تخريب نيز اين است كه توان خطّاقيت فرد به پايينترين سطح برسد .البته قابل پايش بينا اسات كاه در هاي
شرايط عمطكرد خطّاقانه به الفر نم رسد و درست نيست كه از مرگ خطّاقيت ال بت شود .در هار حاا  ،برخا عوامال
قادرند به طور يكپارچه عمطكرد خطّاقيت را ت ت تأثير قرار دهند و آن را چنان دچار اختال سازند كاه باه زحمات بتاوان
حيات و فعاليتاش را مشاهده كرد[3] .
هدف از ارائه اين مقاله ،تأثير هر يک از عوامل باز دارنده بر چرخه رشد و ت وخ خالقيت است و باا شاناخت آسايب
شناس خطّاقيت و تعيين عوامل آسيب زا ،عوامل رشد و افزايش عمطكرد خالقيت و نوآوري در سازمان قابل بررس است.
تعاریفی از خلّاقیت ()Creativity
خطّاقيت واژهاي عرب است كه ريشة آن «خطق» به معن آفريدن است .در لغت نامة دهخادا خطّاقيات ،خطاق كاردن و باه
وجود آوردن است و خطّاق ،شخص است كه داراي عقايد نو باشد[6] .
دانشمندان ،خطّاقيت را با تعابير متعدد و متنوع تعري كرده اند؛ به طوري كه گاه هر تعري فقا بياان ر ياک بعاد از
ابعاد مهم فراگرد خطّاقيت است؛ براي مثا  ،هربرت فوكس معتقد است كه «فراگرد خطّاقيت عبارت است از هر نوع فراگارد
تفكّري كه مسئطهاي را به طور مفيد بديع حل كند ».همچنين به اعتقاد جرج سيد « ،تواناي ربا دادن و والال كاردن
موضوعات ،الرف نظر از اينكه در چه حوزه يا زمينه اي انجام گيرد ،از مبان بهره گيري خطّاق از ذهن است ».ارياک فاروم
نيز معتقد است كه «خالقيت ،تواناي ديدن (آگاه شدن) و پاسخ دادن است»[2].
استيفن رابينز خطّاقيت را به معناي افكار به شيوه اي ب نظير يا ايجاد ارتباط غير معمو بين نظرات ،تعري كارده اسات.
][51
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خطّاقيت عبارت است از فراهم ساختن انديشه ها و روشهاي تازه در برخورد با مسائل و فعاليتها[8] .
خطّاقيت فرايند تكامل بخشيدن به ديدگاههاي بديع و تخيخط دربارة موقعيتهاي مختط نيز تعري شده است[9 ].
خطّاقيت عبارت است از تواناي تطفيق ايدهها به شيوهاي من صر به فرد براي برقراري ارتباط غيار معماو باين ايادههااي
مختط  .در حال كه نوآوري فرايند به كار بردن يک ايدة خطّاق و تباديل آن باه ياک م صاو  ،خادمت ياا شايوة مفياد
م باشد[8 ].
خطّاقيت نقطة آغاز نوآوري موفق است .بنابراين ،نياز به پرورش و توسعه دارد .نويساندهاي اعتقااد دارد خطّاقيات باه طاور
معمو به تواناي و قدرت پرورش افكار نو مربوط م شود ،در حال كه ناوآوري باه معنااي اساتفاده از ايان افكاار اسات.
نوآوري فرايند دريافت فكر خطّاق و تبديل آن به م صو  ،خدمت يا شيوهاي نو براي انجام دادن كارهاست[51] .
در واقع ،نوآوري بهره برداري موفقيت آميز از ايدههاي نو است[51] .
نويسندة دي ري خطّاقيت را به كارگيري تواناي هاي ذهن براي ايجاد يک فكر يا مفهوم جديد دانسته است[1] .
بدين ترتيب م توان گفت كه به طور كط  ،خطّاقيت عبارت است از به كارگيري تواناي هاي ذهن  ،براي ايجاد يک فكر ياا
مفهوم جديد[52] .
 .2اهمیت خالقیت و نوآوری برای سازمان ها )(Innovation
نقش و اهميت خطّاقيت و نوآوري را م توان از سه جنبه كط  ،فاردي و ساازمان باه شارک زيار ماورد بررسا قارار
م گيرد[6 ]:
الف -نقش و اهمیت خلّاقیت از جنبة کلی وعمومی
 -5خطّاقيت و نوآوري يك از اساس ترين و بنياديترين ويژگ هاي خاص انسان است؛
 -2مجموعة تمدخن انسان ،م صو خطّاقيتها و نوآوريهاي ايشان است؛
 -3ادامة حيات انسان ،بدون خطّاقيت و نوآوري امكان پیير نيست؛
 -1خطّاقيت و نوآوري يك از اساس ترين اهداف تعطيم و تربيت است؛
 -1خطّاقيت و نوآوري عامل بهبود مستمر كيفيت زندگ و افزايش رفاه و آسودگ و رفع مشكالت و موانع است؛
 -6خطّاقيت و نوآوري موجبات رشد و توسعة اقتصادي ،عطم و النعت را فراهم م سازد؛
 -7همه سازمان ها و كارخانهها و كطية توليدات و م صوالت و خدمات ،حاالل خطّاقيت و نوآوري است .جوامع پيشرفتهتار
داراي خطّاقيت و نوآوريهاي بيشتري هستند.
ب -نقش و اهمیت خلّاقیت و نوآوری از جنبههای فردی
 -5خطّاقيت و نوآوري عامل رشد و شكوفاي استعدادها و سوق دهنده به سوي خودشكوفاي است،
 -2خطّاقيت و نوآوري در رشد و ظهور مهارتها (مانند مهارتهاي حل مسئطه ،خودآگاه و مهاارتهااي هناري ،حركتا ،
عطم و مكانيك ) موثر است،
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 -3خطّاقيت و نوآوري از طريق ايجاد زمينههاي انعطاف پیيري ذهن و رفتاري در توسعة روابا اجتمااع نقاش مهما
دارد،
 -1خطّاقيت و نوآوري عامل موفقيتهاي فردي ،شغط و اجتماع است،
 -1خطّاقيت و نوآوري باعث ارتقاي سطح بهداشت روان افراد م شود،
 -6خطّاقيت و نوآوري زمينههاي كنجكاوي ،تالش و فكر را فراهم م آورد.پ
ج -نقش و اهمیت خلّاقیت و نوآوری از جنبة سازمانی
 -5خطّاقيت و نوآوري عامل پيدايش سازمان است؛
 -2خطّاقيت و نوآوري توليدات و خدمات را توسعه م دهد؛
 -3خطّاقيت و نوآوري عامل افزايش كميخت ،تنوع توليدات و خدمات است؛
 -1خطّاقيت و نوآوري موجب افزايش كيفيت توليدات و خدمات و موفقيت در رقابت م شود؛
 -1خطّاقيت و نوآوري موجب كاهش هزينه ها ،ضايعات و اتالف منابع م شود؛
 -6خطّاقيت و نوآوري ان يزش كاري كاركنان سازمان را افزايش م دهد.
مؤلفههای خلّاقیت
آمابط خطّاقيت را متشكل از سه عنصر مهارتهاي مربوط به قطمرو يا موضوع ،مهارتهاي مربوط به خطّاقيت و ان يازه
م داند:
الف -مهارتهای مربوط به موضوع :اين مهارتها عبارتند از :دانش و شناخت ما نسبت باه موضاوع ،حقاايق ،االاو و
نظريات و ان ارههاي نهفته در آن موضوع .اين مهارتها به منزله مواد اولية استعداد ،تجربه و آموزش در يک زمينة خااص
به شمار م روند.
ب -مهارتهای مربوط به خلّاقیت :مهارتهاي خطّاقيت با ارزش هاي فكري ،شكستن عاادت ،متفااوت ديادن مساائل،
وسعت فكري،به تعويق انداختن قضاوت و ارزياب  ،درک پيچيدگ و درگير شدن با آن و ...همراه است.
ج -انگیزه :انسان بدون ان يزة درون و بيرون نم تواند كار خطّاقآن هاي انجام دهد .ت قيقات تجرب حاك از آن اسات
كه ان يزة درون نقش سازندهتري در ت قّق خطّاقيت داشتهاند .به زعم آمابط  ،براي پرورش خطّاقيت باياد باه افاراد كماک
كنيم تا نقاط را كه ان يزه يا عاليق و مهارتهاي آن ها با يكدي ر منطبق م شوند؛ يعن م ل تقاطع خطّاقيات خاود را
تشخيص دهند[3،5] .
پيرخايف در همين راستا مؤلفههاي خطّاقيت را به سه گروه شناخت  ،ان يزش و شخصيت تقسيم م كند:
 مؤلفههاي شناخت خطّاقيت عبارتند از :هوش ،سيخال  ،انعطاف پیيري ،ابتكار ،بس  ،تركيب ،ت طيل. -مؤلفههاي ان يزش خطّاقيت عبارتند از :ان يزه و عاطفه.
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 مؤلفههاي شخصيت خطّاقيت عبارتند از :اعتماد به نفس ارادة مستقل ،پیيرش خطر ،پیيرش تجربه ،اساتقبا از ابهاام وكطنجار رفتن[2] .
 .3عوامل رشد خلّاقیت و نوآوری در سازمان
ايجاد و رشد خطّاقيت در سازمان ،مستطزم وجود عوامل و شراي مناسب است .اين عوامل م توانند گوناگون باشاند.
عدهاي معتقدند كه موفقيت سازمان ها مبتن بر وجود افراد خطّاق است و بر همين اساس جیب و استخدام افراد خطّااق را
به سازمان ها پيشنهاد م كنند.
با توجه به ت قيقات دانشمندان و الاحب نظران م توان گفت مهمترين عوامط كه م تواند زمينههاي خطّاقيت و ناوآوري
رادر سازمان فراهم سازند عبارتند از :عوامل ساختاري ،عوامل فرهن

 ،عوامل مديريت و منابع انسان [6] .

 -3 -1عوامل ساختاری
رواب ارگانيك يا طبيع كه د اراي كمترين مقررات و تقسيم كار براساس تخصيص و بيشترين عادم تمركاز اسات،
زمينههاي خطّاقيت و نوآوري را فراهم م سازند .وفور منابع اين امكان را باه مادير ما دهاد كاه ابتكاارات را خرياداري و
هزينههاي نهادينه كردن خطّاقيت و نوآوري و همچنين شكستها را ت مخل كند.
مديران م توانند به شيوههاي مختط از ساختار سازمان براي نهادينه كردن خطّاقيت ونوآوري استفاده كنند كه عبارتناد
از:
ال  -واگیاري اختيار به مديران و كاركنان براي بروز خطّاقيت و نوآوري؛
ب -مشاغل سازمان كامالً مشخص و تعري شده باشند؛
ج -قوانين رسم كمتري بر كار سازمان حاكم باشد؛
د -افراد به جاي روشهاي كار ،براساس نتايج عمطكردشان ارزياب شوند؛
ها -بخش جداگآن هاي مخصوص فعخاليتهاي خطّاق و نوآور در سازمان ايجاد شود تا بدون درگيري با اهاداف و وظااي و
مقررات سازمان ساير واحدها ،بر پرورش انديشههاي خطّاق براي نوآوري در م صو تمركز يابد.
و -تيمهاي ميان رشته اي با حضور متخصصخان از حوزههاي بازارياب  ،عمطيات  ،ت قيق و توسعه و ساير تخصخصها تشكيل
شوند[7] .
 -3-2عوامل فرهنگی
عوامل فرهن

موثر بر خطّاقيت و نوآوري عبارتند از[55] :

الف -قبول ابهامات :تأكيد بسيار بر مشخص و معيخن بودن ،براي خطّاقيت و نوآوري م دوديت م آفريند .بنابراين ،قبو
ابهامات اندک ،زمينه ساز خطّاقيت است.
ب -تحمّل موضوعات غیر علمی :بسياري از پيشنهادي غير عطم ممكن است در نهايت به خطّاقيات و ناوآوري منجار
شود.
ج -کنترلهای بیرونی کم :استفاده از دستورالعملها و مقررات و خ مش هاي معيخن خطّاقيت را بيشتر م كند.
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د -تحمّل ریسک :افراد ،بدون ترس از نتايج ،بايست تشويق به آزمايش شوند و اشتباهات به الاورت موفقيات آماوزش
مط وظ شود.
هـ -تمرکز برنتایج :اهداف به روشن  ،بيان و افراد توجيه م شوند كه از راههاي مختط م توان به اهداف رسيد.
و -تصوّر سازمان به صورت سیستم باز :تصوخر سازمان به الورت سيستم باز باعث م شود كه تغييرات م ي به دقت
مورد ردياب قرار گرفته و بالعكس مناسب پاسخ داده شود.
 -3-3عوامل مدیریتی
عوامل مديريت مؤثر بر خطّاقيت و نوآوري را م توان شامل ويژگ ها ،ن رشها و سبکهاي مديران دانسات .ماديران كاه
داراي ويژگ هاي خطّاقيت هستند و نسبت به كاركنان ،ن رش مثبتا دارناد وكاركناان را در تصاميم گياري ساازمان و
شغط مشاركت م دهند ،موجب افزايش خطّاقيت و نوآوري در سازمان م شوند[9] .
 -3-4منابع انسانی
سازمان هاي خطّاق و نوآور هستند كه منابع انسان آنان به آماوزش ،داناش و تكنولاوژي روز مجهاز باوده و امنيات
شغط الزم را داشته باشند .يك دي ر از متغيخرهاي مربوط به منابع انسان و مؤثر در رشد خطّاقيت ساازمان ،وجاود افاراد
خطّاق است[51] .
فرایند خالقیت
يك از نخستين نظريه پردازان كه خطّاقيت را به الورت فرايناد چناد مرحطاهاي تشاريح كارد ،واالس ( )5926باود .وي
معتقد بود شكل گيري تفكّر خطّاق شامل چهار مرحطه است:
 -4 -1آمادگی :آمادگ  ،فرايندي فعخا است كه به كوشش مستمر و پ گير نياز دارد و فراتر از نشستن و منتظر وقاوع
چيزي ماندن است .[52] .يک دانشمند يا هنرمند قبل از خطق اثر خود بايد از ابعاد مختط با زمينة كاري خاويش آشانا،
بر مقدخمات آن كار مسطّ و از آمادگ كطّ در زمينههاي مختط برخوردار باشد.
 -4-2نهفتگی :در اين مرحطه ظاهراً نوع توق در كار ديده م شود و فرد هي گونه تالش باراي رسايدن باه نتيجاه
انجام نم دهد .حت ممكن است دربارة مسئطه فكر نكند .بعض از روان شناسان معتقدند در اين مرحطاه ،ذهان باه طاور
ناخودآگاه شروع به فعاليت م كند؛ يعن هر چند به ظاهر پيشرفت به چشم نم خورد؛ امخاا در واقاع مسائطه رهاا نشاده
است و ذهن ،ناخودآگاه آن را دنبا م كند .اسبورن اعتقاد دارد نهفت

 ،استراحت توأم با هدف است كه اغطب منجر باه

انديشههاي «درخشان» م شود[55] .
 -4 -3اشراق :اغطب متفكّران ،ظهور اين مرحطه را ناگهان م دانند .فرد خطّاق و روند كاار ،طبيعتااً باا ماوانع برخاورد
م كند كه كار را متوق سازند و امكان پيشرفت را از وي م گيرند .ول ناگهان موضوع روشن م شاود و فارد ما تواناد
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همة موانع را از سر راه بردارد .اين مرحطه توأم با جنبههاي عاطف است؛ چون فرد با ت قّق مسئطهاي كه از آن جادا باوده
است ،احساس لیّت م كند و با اين احساس ،ان يزة كار و تالشش بيشتر م شود[53 ].
 -4-4اثبات :در اين مرحطه فرد خطّاق آنچه به دست آورده اسات ،اعام از اختاراع ،اكتشااف ياا نظرياهاي تاازه ،ارزيااب
م كند ،شواهد آن را دوباره م سنجد و آن را از نظر منطق آزمايش م كند .در واقع؛ اهميت و ارزش كار ناو باا باازبين
در اين مرحطه روشن م شود[6] .
 .4عوامل بازدارنده خلّاقیت و نوآوری
به طور كط عوامل كاهش خطّاقيت و نوآوري را م توان به دو دسته كط فردي (درون ) و م يط (بيرونا ) تقسايم
كرد .هر يک از دو مانع ياد شده به شرک ذيل به دستههاي كوچکتري تقسيم م شوند[6] .

موانع فردی خلّاقیت
موانع فردي يا درون خطّاقيت عبارتند از:
الف -موانع بیولوژیک :از نظر بيولوژيک عدهاي از دانشمندان معتقدند كه استعداد خطّاقيت جنبة ارثا دارد و ايان امار
موجب اعتقاد برخ از افراد شده و باعث م شود نقش عقل و فكر و انديشة خود را كم كام نفا كنناد و دسات از اياده
جوي و انديشيدن بردارند.
ب -موانع فیزیولوژیک :اين موانع ممكن است از خصايص بدن يا ضربات كه از بيماريها و حاواد مختطا بار فارد
وارد م شود،به وجود آيد.
ج -موانع روانی :موانع روان خطّاقيت را م توان شامل عوامل شناخت يا ادراك و احساس  -هيجان دانست .برخا از
اين موانع عبارتند از :عدم تمركز ذهن  ،كم آگاه  ،تفكّر منف  ،پيروي از عقاياد و سانّتهااي قاديم  ،م ادوديتهااي
تصوخري و تصويري ،عادت به عادتها ،گرايش به انجام كارهاي شناخته شده ،اضطراب ،ترس از شكست ،احساس حقاارت،
ترس از خطرپیيري ،عدم انعطاف پیيري ،تمايل به همرن

و عدم اعتماد به نفس ،نداشتن هيجان ،شور و رقابت پایيري،

عدم ت مخل مسائل مبهم و...

موانع محیطی خلّاقیت
موانع م يط شامل آن دسته از عوامط است كه بيرون از فرد قرار دارند و عبارتند از:
الف -موانع اقتصادی :چنانچه فرد يا سازمان بيش از حد ،ت ت تأثير عوامل اقتصادي م ي مثل نرخ بهره ،تعرفاههاا،
نرخ ارز و غيره قرار گيرد ،ان يزة الزم براي كارهاي خطّاق از دست م دهد.
ب -سیاستها ،قوانین و مقررات :بسياري از سياستهاي دولت م تواناد باراي خطّاقيات ماانع م ساوب شاود؛ مثال
تشويق نكردن واحدهاي ت قيق و توسعه.
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ج -موانع تاریخی ،مذهبی :اين دسته از عوامل ،شامل مفاهيم از مثا هاي تاريخ فطسف و مایهب ما باشاند كاه
موجب اعتقاد افراد نسبت به اين مفاهيم م شوند و آن ها را از تكّر باز م دارند؛ مانند اين عباارت كاه هماه چياز دسات
تقدير است.
د -موانع اجتماعی :موانع اجتماع خطّاقيت عبارتند از:
قوانين :ضرورت اجراي قوانين و عدم انعطاف آن ها در بسياري از مواقع مانع رشاد افاراد ما شاود .باراي نموناه ،قاوانين
آموزش بدون توجه به تفاوت هاي فردي ،براي تمام دانش آموزان اجرا م شود ياا مقاررات و ضاواب ساازمان در اغطاب
موارد شرايط ايجاد م كنند كه زمينههاي بروز خطّاقيت را در سازمان از بين م برند.
شغل :بسياري مواقع شغل افراد ،مانع بزرگ در جهت رشد خطّاقيت آن هاست .وقت افراد كاري را انجاام ما دهناد كاه
عالقهاي به آن ندارند يا شراي به گونهاي است كه رضايتمندي كاركنان را از بين م برد ،طبيع است كه افاراد هن اام
اشتغا به كار خود ايدة تازهاي نداشته باشند.
آداب و رسوم :هر جامعهاي آداب و رسوم و سنّت هاي خاص خود را دارد .بعض مواقع رفتارهاي اجتماع باه قادري باا
اين سنّتها و گرايشها گره م خورد كه افراد به خود اجازه نم دهند به ال وهاي تاازهاي بينديشاند ،ياا جامعاه ممكان
است پیيراي حركت نو نباشد و اگر فردي خالف آداب و رسوم و عاليق ،گام بردارد و كاار خالفا ارائاه دهاد ،او را طارد
م كنند وعمطش را غير اخالق و حت جرم تطّق م كنند[9] .
 .5پیشگیری از عوامل آسیب زای خالقیت و نوآوری
 -6-1سالمت سازمانی
سالمت سازمان به وضع فراتر از اثر بخش كوتاه مدت سازمان داللت داشته ،به مجموعاهاي از خصاايص ساازمان
نسبتاً پر دوام اشاره م كند .يک سازمان سالم ،به اين معنا ،نه تنها در م ي خود پايدار م ماند ،بطكه در درازمادت قاادر
است به اندازة كاف با م ي خودسازگار شده ،پيوسته تواناي هاي الزم را براي بقاي خاود ايجااد كناد و گساترش دهاد.
][53
ابعاد سالمت سازمان از نظر مايطز؛ مايطز براي تعري و توضيح ساالمت ساازمان  ،از ده ويژگا مادد گرفتاه اسات .ايان
ويژگ ها با هم در تضّاد نيستند و با يكدي ر تعامل دارند .عبارت اند از :تمركز بر هدف؛ كفايت ارتباط ،توزيع بهينه قدرت،
كاربرد منابع ،ات اد و همبست

 ،روحيه ،نوآور بودن ،خودمختاري ،سازگاري با م ي و كفايت حل مشكل[51] .

 .6ویژگیهای سازمان نوآور و خالق
در سازمان هاي نوآور؛ ساختار ،استراتژي ،فرهنگ و الاحبان قدرت در سازمان از نوآوري حمايت م كنناد .در ايان گوناه
سازمان ها؛ استراتژيها ،بصيرتها ،ارزشهاي مديران عال  ،خ مش ها ،و انتظارات سازمان بر تقويت روحية كار آفرينا
تأكيد دارند[53] .
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در سازمان هاي بسيار نوآور ،ساختار سازمان مشوخق نوآوري است .اين سازمان ها از ساختارهاي منعط استفاده م كنند.
حت سازمان هاي بزرگ نيز تالش م كنند تا انعطاف ساختار خاود را افازايش دهناد و از قاابطيت نظيار ساازمان هااي
كوچک بهره مند شوند .اين سازمان ها سع م كنند با اعطاي استقال به واحدهاي ت قيق و توسعه ،آن ها را به الاورت
تيمها و گروههاي وظيفه اي مستقل و خودگردان درآورند تا با استفاده از اعضاي بخشهاي متعادد باه فعاليات بپردازناد.
][55
موانع نوآوری عبارتند از:
م دود بودن طرق ارتباط با مدير عال  ،حاكميت ج خو عدم ت مخال اخاتالف ساطقيه ،افاراد ذي نفاع در حفا وضاع
موجود ،تأكيد بر افق زمان كوتاه مدت ،تصميم گيرندگان بيش از حد حساب ر ،اعطاي پاداشهاي نامناسب و تأكيد بايش
از حد بر الزامات بوروكراتيک.
 .7نتیجه گیری
در بررس هاي الورت گرفته و با توجه پيچيدگ نيازهاي جوامع و سازمان هاي هزاره سوم ،خالقيت و ناوآوري ساازمان
براي مقابطه با تغيير ات سريع كه در دنيا الورت م گيرد امري ضروري و اجتناب ناپیير به حساب ما آياد .بناابر ايان
سازمان ها اگر بخواهند در دنياي رقابت بمانند و به ايفاي نقش در برآوردن نيازهاي سازمان ناگزيرند با بهبود مساتمر در
نوآوري پيش روند و الزمه اين امر شناخت عوامل موثر در خالقيات ساازمان و همچناين رفاع مواناع ياادگيري مساتمر
سازمان است .اما م شود نتيجه گيري كرد كه سازمان ها براي مقابطه با تغييرات م يط عاالوه بار ياادگيري ساازمان
بايد نوآور هم باشند و بتوانند فراگردهاي نوآوري را هم ط كنند تا بتوانند نيازهاي سازمان و اجتماع سازمان و جامعاه
را نيز برآورد سازند .با توجه به اين تفاسير م شود نتيجه گرفت كه سازمان هاي خالق و نوآور ،رمز موفقيت اقتصاادي و
اجتماع كشورهاست و يك از راه هاي رسيدن به توسعه اقتصادي در هزاره سوم است .به طور كطّ براي ايجااد خطّاقيات
در سازمان بايست به ايجاد تغيير و ت وخ  ،نظريه پردازيهاي نو ،ت مخل شكست و تعيين اهاداف روش و اساتفاده از اياده
هاي ك سازمان مبادرت كرد .همچنين راهكارهاي بهبود خطّاقيت و نوآوري ،بهبود منابع انسان و ارتقاي مديريت دانش
و هوش سازمان (هوش اجتماع سازمان) است .شناخت موانع خطّاقيت در گارو مؤلفاههااي خطّاقيات اسات .مؤلفاههااي
خطّاقيت و مهارت هاي خطّاقيت برروي عوامل رشد خطّاقيت و نوآوري تأثير م گیارند .از يک سو بين عوامل رشد خطّاقيت و
نوآوري و عوامل پيش يري از آسيب ارتباط دو جانبه وجود دارد؛ يعن تضعي يك از اين عوامل باعث تضعي دي اري و
تقويت يك از آن ها باعث تقويت دي ري م شود و از سوي دي ر ،عوامل رشاد خطّاقيات و ناوآوري و عوامال پيشا يري،
باعث كاهش عوامل آسيب زاي خطّاقيت و نوآوري م شود.
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