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  :چكيده
خالقيت و نوآوري از ابزارهاي قوي سازمان هاي نوين بـراي شـركت در   . تفكر متفاوت و بديع فرايند نيل به خالقيت است

از طريق مسلح شدن به سالح خالقيت و نوآوري شركتهاي بزرگ و چند مليتي، سازمان هاي ما . مقوله رقابت جهاني است
قاعـده اصـلي ايـن     مي گيرند چوني شناسند و به عبارت ديگر ما را به بازي سازمان هاي خالق و نوآوري م  عنوان را به

مـي توانـد عامـل    مديريت مشاركتي و نظام پيشنهادها در اين مسير . بازي رقابتي، دارا بودن محيطي خالق و نوآور است
  . در اين مسير باشد قوي و پيش برنده اي 

نوآوري مي پردازد تعاريف متعددي از خالقيت و نوآوري ارائه مـي دهـد و   اين مقاله به تشريح مفاهيم و مباني خالقيت و 
هاي مختلف مورد بررسي قرار داده و ويژگي افراد خالق ، عناصر خالقيت و تكنيـك هـاي خالقيـت    ه خالقيت را از ديدگا

( شـترك  تكنيـك هـاي م   و ) سينكتيكس، شش كاله تفكـر  طوفان فكري، دلفي،(و گروهي )DOITتوهم خالق ، (فردي
SCAMPER و  ،نقش مـديريت سازماني، موانع خالقيت را مورد بررسي قرار مي دهد و به عوامل موثر بر خالقيت ) ، چرا

  . خالقيت از مطالب اين مقاله هستند جهت رشدنظام پيشنهادها  نقش
طوفـان فكـري ، دلفـي ، سـينكتيكس ، شـش كـاله تفكـر ،        خالقيت و نوآوري، تكينك هاي خالقيت ، : كلمات كليدي
SCAMPER،  
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  :مقدمه 
آنچه در بحث خالقيت و نوآوري بسيار مهم و اساسي است آن است كه اگر اين بحث در سازمان نهادينه شود مي توانـد موجـب بهبـود    

. در سازمان شود و چشم اندازها در حالت سازمان را دقيـق تـر و شـفاف تـر و دوربردتـر طـوالني نمايـد        فرآيند برنامه ريزي استراتژيك
بديهي است كه مـديران آمـوزش ديـده    . خالقيت و نوآوري كاركنان بستگي به ميزان آموزش هاي مديران براي خالقيت و نوآوري دارد

  .نقش زيادي در گسترش اين بستر ايفا خواهند نمود
به . سازمان ها براي حل مشكالت سازماني زماني با موفقيت بيشتر همراه مي گردد كه منجر به افزايش خالقيت كاركنان گرددكوشش 
سازمان هاي نوين به شدت به دنبال خلق روش هاي جديد براي حذف تدريجي خطرهاي بيروني و بروز خالقيت بيشتر در  علت همين

واند خطري براي خالقيت و نوآوري و هم تهديدي براي آن باشد در تحقيقـي كـه دربـاره تـأثير     رفتار مديران هم مي ت. سازمان هستند
يورش مغزي در خالقيت و نوآوري انجام شده است، به اين نتيجه رسيده اند كه رهبران گروه در مرحله بـارش افكـار نقـش زيـادي در     

  .دنايجاد خالقيت كاركنان در افزايش خالقيت كاركنان داشته باش
ايجـاد  . نحوه ارزشيابي عملكرد كاركنان و نحوه هدف گذاري سازمان نيز نقش تعيين كننده اي در ايجاد محيطـي خـالق و نـوآور دارد   

محيط خالق و نوآور و استفاده از حداكثر توانمندي هاي كاركنان نقش زيادي در صحنه بازارهاي رقـابتي و مزايـاي رقـابتي و تـوأم بـا      
در پاره اي از موارد دانشمندان علوم انساني و رفتاري معتقد بودند كـه از طريـق رشـد ارضـاي     . ايفاد مي كنندافزايش رضايت كاركنان 
  .د درجه خالقيت كاركنان را در محيط سازمان ارتقاء دادنرفتارهاي انساني مي توان

  تعريف خالقيت 
 استهاي ذهني براي ايجاد يك فكر يا مفهوم جديد  خالقيت بكارگيري توانايي 

  خالقيت يعني توانايي پرورش يا به وجود آوردن يك انگاره يا انديشه جديد 

 خالقيت عبارت است از طي كردن راهي تازه يا پيمودن يك راه طي شده قبلي به طرزي نوين 

 گاه روانشناسي دتعريف خالقيت از دي

 تغيير اطالعات و نمادهاي  رآيند بازآرايي ياتفكر عبارت است از ف. خالقيت يكي از جنبه هاي اصلي تفكر يا انديشيدن است
 .كسب شده موجود در حافظه دراز مدت 

 :تفكر دو نوع است
 تفكر همگرا عبارت است از فرآيند بازآرايي يا دوباره سازي اطالعات و نمادهاي كسب شـده موجـود در حافظـه    :  تفكر همگرا

 .دراز مدت
 تفكر واگرا عبارت است از فرآيند تركيب و نوآوري اطالعات و نمادهاي كسب شده موجـود در حافظـه دراز مـدت     : تفكر واگرا

 خالقيت يعني تفكر واگرا 

بر اساس اين تعريف خالقيت ارتباط مستقيمي با قوه تخيل يا توانايي تصوير سـازي ذهنـي دارد ايـن توانـايي عبـارت اسـت از فرآينـد        
ز پديده هاي ادراك شده در ذهن و خالقيت عبارت است از فرآيند يافتن راههـاي جديـد بـراي انجـام دادن بهتـر      تشكيل تصويرهايي ا

توليـدات و خـدمات    خالقيت يعني ارائه فكرها و طرحهاي نوين براي ،كارها ، خالقيت يعني توانائي ارائه راه حل جديد براي حل مسائل
 .جديد و استمرار آن پس از غيبت آن پديده 

 نوآوري

منظور از نوآوري خالقيت متجلي شده و به مرحله عمل رسيده است، به عبارت ديگر نوآوري يعني انديشه خالق تحقق يافتـه؛ نـوآوري   
 . هاي ذهني براي ايجاد يك فكر يا مفهوم جديد است همانا ارائه محصول، فرايند و خدمات جديد به بازار است؛ نوآوري بكارگيري توانايي

  تفاوت خالقيت و نوآوري 
   .يافتن راه هاي جديد براي حل مسائل ،فرايند كشف مفاهيم جديد ،فرايند توليد ايده هاي نو:  )Creativity( خالقيت
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  :و اما نوآوري  
  ،اجراي راه حل هاي جديد ،تحقق بخشيدن به مفاهيم جديد،فرايند عملياتي كردن ايده هاي نو  :)Innovation(نوآوري

  عملياتي شدن خالقيت
  ويژگيهاي افراد خالق

عوامـل زيـر را بـراي    ) استيز(روانشناسان سعي داشته اند تا مشخصات افرادي كه داراي سطح بااليي از خالقيت هستند مشخص كنند، 
  :افراد خالق بيان داشته است

 توانايي ايجاد تعداد زيادي ايده به طور سريع: سالمت رواني و ادراكي 

  توانايي دست كشيدن از يك قاعده و چارچوب ذهني: پذيري ادراكانعطاف 

 توانايي در ايجاد و ارائه پيشنهادهاي جديد: ابتكار 

 توجه كردن و در نظر گرفتن چالش هاي جديد مسائل پيچيده: سادگي ترجيح دادن پيچيدگي نسبت به 

 يشه هاي نومتفاوت بودن از همكاران در ارائه نظرات و اند: استقالل رأي و داوري 

  تكنيك هاي خالقيت 
ق مسئله كمك شاياني به تـوان فـرد در تمـام مراحـل     رشد خالقيت و افزايش توان حل خل تكنيك هاي خالقيت به عنوان ابزاري براي

 مرحلـه يـا مراحلـي از فرآينـد خالقيـت را      تكنيك هاي خالقيت، بعبارت ديگر هريك از. خالقيت و فرآيند حل خالق مسئله مي نمايد 
   DOIT  ،توهم خالق : اين تكنيك ها فردي و گروهي ميباشند كه تكنيكهاي فردي شامل . تقويت مي كنند

   طوفان فكري ، دلفي: كنيك هاي گروهي شاملت
در هم شكستن مفروضات، چرا، مورفولوژيك كه محور اصلي اين روش ها و تكنيـك هـا، شكسـتن     اسكمپر،: تكنيكهاي مشترك شامل 

   .ذهني استقالب هاي 
  تكنيك هاي فردي 

  تكنيك توهم خالق 

چيزهايي كه چشم مي . مي شوند با پنج حس انسان درك واقعيتها. خيلي اوقات آنچه را كه فكر مي كنيم واقعيت است، واقعيت نيست
مرتب  كار ذهن. استچشم مي بيند، اما وظيفه ي ذهن چيز ديگري . بيند و طوري كه مغز آن را تفسير ميكند باعث اين خطا مي شود

ايجاد مي كند بنابراين تصاويري كه در ذهن اسـت،   جرقه هايي است كه پس از ديدن، مغز آن را كردن ، دسته بندي و قابل فهم كردن
منظور و هـدف ايـن تكنيـك ايـن     . خالصه اي است كه از طريق شبكه ي عصبي مغز مي رسد  كپي مستقيم اشياء نيست بلكه كدهاي

كرده تا بدين وسـيله اصـل و واقعيـت     بتوانيد با قدرت توهم بعضي از اوقات با خطاهاي عمدي طور ديگري به مسائل نگاهكه شما  است
اطالعات از شكاف هاي موجود در بافتهاي عصبي، آزاد شده و بـه وسـيله پيونـد بـا      اين سعي باعث مي شود مقداري. موضوع را دريابيد

  .انتقال يابد خته شود و يا موضوع از الگوي ذهني قبلي به الگوي ديگريقبلي، الگوي ذهني جديدي سا اطالعات
 تكنيك DO IT  

 به معني شناسايي Identify به معني باز كردن Open به معني تعريف كردن Define نام اين تكنيك از حروف اول چهار كلمه ي

Transform به معني تبديل كردن ، تشكيل شده است.   
و سپس  ن واژگان اين است كه براي حل مشكل الزم است ابتدا موضوع و مسئله را دقيق تعريف و مشخص نمودمنظور از انتخاب اي

   .ذهن را براي راه حلها ي مختلف باز نگه داشته تا بهترين راه حل شناسايي و در نهايت آن را به عمل تبديل كرد
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 نيك هاي خالقيت گروهيتك

  طوفان فكري  
هايي كه در  كوشند راه حلي براي يك مسئله بخصوص با انباشتن تمام ايده گردهمايي كه از طريق آن گروهي مياجراي يك تكنيك 

اي هرچند نامربوط خوش آمد  به هر ايده. يعني هيچ انتقادي از هيچ ايده اي جايز نيست. جا به وسيله اعضا ارائه ميگردد بيابنديك 
 :كري بايد رعايت شود عبارتند ازدو اصل اساسي كه در طوفان ف. گفته ميشود

  تعويق قضاوت: اصل اول -
   توليد ايدة بيشتر با رسيدن به بهترين ايده: اصل دوم -
 تكنيك سينكتيكس  

به معني فشار دادن دو چيز به يكديگر و يا متصل كردن چند چيز مختلف گرفته  synetikosواژه سينكتيكس از ريشه يوناني االصل 
شده است اين واژه به اين دليل انتخاب شده است كه خالقيت نوعي هماهنگ كردن چيزهاي مختلف در يك قالب يا ساختار جديد 

براي برانگيختن تفكر خالق در ميان گروهي است و هر انديشه خالقي از تفكر سينكتيكس بي بهره نمي باشد اين تكنيك روشي است 
  .از افراد كه گرد هم مي آيند

 تكنيك دلفي  
بسيار شبيه به تكنيك طوفان ذهني است با اين تفاوت كه افراد هيچ گاه . توسط داكلي و هلمر معرفي شد 1964اين تكنيك در سال 

اساس و فلسفه اين تكنيك اين . ارويي مستقيم رخ نمي دهدبه صورت گروه در يك جلسه و دور يك ميز جمع نمي شوند و در واقع روي
است كه افراد در تكنيك طوفان فكري به علت شرم و خجالت نمي توانستند بعضي از ايده هايشان را مطرح نمايند، لذا در اين روش 

مي كند و سپس هر يك از افراد به بلكه رئيس گروه موضوع را به همه اعالم . افراد به صورت كالمي و رو در رو درگير بحث نمي شوند
                   .براي رئيس گروه ارسال مي كنند) حتي مي تواند بدون ذكر نام باشد(طور جداگانه ايده هايشان را به صورت كتبي 

                   سپس رئيس گروه تمام ايده هاي پيشنهادي را براي تك تك اعضا ارسال مي كند و از آنها مي خواهد كه نسبت به
 اين عمل چندين بار تكرار . مي رسد به آنها اضافه كنند  ايده هاي پيشنهادي ديگران فكر كنند و اگر ايده ي جديدي به نظرشان

بتي اعضاي يك فن دلفي شامل دعوت به مشورت و مقايسه ي قضاوت هاي بي نام چند نو. مي شود تا در نهايت اتفاق آرا به دست آيد
  .تيم درباره تصميم يا مسئله مي شود

  شش كاله تفكر  
ادوارد دوبونو پدر تفكر خالقي در كتاب شش كاله تفكر يك روش خالقانه ارائه مي كند واز طريق آن مي كوشد نشست افراد به دور 

دوبونو سعي مي كند به كساني كه به دور هم جمع مي شوند بياموزد كه به تفكر  .يكديگر را به اقدامي ثمر بخش و كارا تبديل كند
خود نظم دهند و آنگاه در اين ميان به راه هاي خالقانه بيانديشند و با يك هماهنگي مديرانه نتايج طبقه بندي و اولويت بندي كرده و 

  :راي نحوه اجراي اين مدل به شرح ذير استدر تصميم گيري ها از آن استفاده كنند يك چهارچوب مرحله شده اي ب
  )كاله سفيد.(حقايق موجود را نشان مي دهند: گام اول

  )كاله سبز(انديشه خلق مي كند و اينكه چگونه وقايع در دسترس ما باشد: گام دوم 
  )كاله سياه.(ي كنداشتباهات و دوباره كاري ها را ليست م) كاله زرد(ارزشيابي نظرات خوب و فهرست بندي منافع : گام سوم

  )كاله قرمز(كسب احساسات و باور افراد درباره متغيرها :  4گام 
  ) كاله آبي(خالصه بندي و نتيجه گيري از برگزاري جلسات : 5گام 

  تكنيك هاي مشترك 
  تكنيكSCAMPER  

Substitute -  چه چيزي را ميتوان جانشين چيز ديگر نمود؟  

Combine-   ؟با هم تركيب كردچه موادي را مي توان  
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Adapt (adopt) -  فعاليت هايي در راستاي متناسب سازي مي توان انجام داد؟چه  

Modify (magnify)-  آيا مي توانx ؟رابزرگ نمود يا تغيير داد  

Put to other uses -  ؟د داشته باشدمي تواناستفاده هاي ديگري چه  

Eliminate -  ؟حذف كردچه موادي را مي توان  

Reverse -  ؟برعكس كردچه موادي را مي توان   
  تكنيك چرا  

تكنيك چرا دقيقا مثل چراهاي مكرر دوران كودكي است كه كودكان براي گسترش فهم خود از دنيـاي اطرافشـان، بـا روحيـه و ذهـن      
  .كنجكاوانه و پرسشگرانه از والدين و اطرافيان خود مي پرسند

   .بزرگسالي نيز بايد ياد گرفته ها، روشها و فرايندهاي تكراري خود را زير سوال ببريمدر 
بدين ترتيب بسياري از مسائل و مشكالتي كه در اطرافمان به علت تكرار تبديل به عادت شده، مورد واكاوي و تجزيه و تحليل قرار مـي  

   .گيرد و موجب ايده يابي، ايده پردازي و حل مسائل مي شود
  خالقيت از ديدگاه سازماني 

تقاء كميت يا كيفيت فعاليت هاي سازمان، مثالً افزايش بهره وري، افزايش توليدات خالقيت يعني ارائه فكر و طرح نوين براي بهبود و ار
  .توليدات يا خدمات جديد وغيره  يا خدمات، كاهش هزينه ها ، توليدات يا خدمات از روش بهتر،

  :ليندااي اوهارا در بررسي هاي خود شش عامل را در خالقيت افراد موثر دانسته اندروبرت جي استبرگ و 
 .داشتن دانش پايه اي در زمينه هاي محدود و كسب تجربه و تخصص در ساليان متمادي:  دانش -1
 .توانائي ارائه ايده خالق از طريق تعريف مجدد و برقراري ارتباطات جديد در مسائل: توانائي عقالني -2
 .افراد خالق عموماً در مقابل روش ارائه شده از طرف سازمان و مديريت سبك فكري ابداعي را بر مي گزينند: كريسبك ف -3
 .افراد خالق عموماً براي به فعل درآوردن ايده هاي خود برانگيخته مي شوند: انگيزش -4
مقابل فشارهاي بيروني و داخلي و  افراد خالق عموما داراي ويژگي هاي شخصيتي مانند مصر بودن، مقاوم بودن در :شخصيت -5

 .نيز مقاوم بدون در مقابل وسوسه همرنگ جماعت شدن هستند
 .ط هاي حمايتي بيشتر امكان ظهور مي يابندافراد خالق عموماً در داخل محي: طمحي -6

ها بر تفكر خالق به اين محققان مشخص كردند كه عمده ترين دليل عدم كارآيي برنامه هاي آموزش خالقيت تاكيد صرف اين برنامه 
ي در موفقيت و شكست برنامه هاي آموزشي يعنوان يكي از شش منبع موثر خالقيت مي باشد جايي كه ساير عوامل نيز تأثير بسزا

، اشراق و اثبات را آمادگي ، نهفتگي: راحل چهارگانه خالقيت ايفا مي كنند جور اف نلر در كتاب هنر و عمل خالقيت براي خالقيت م
  .كرده استذكر 

  كدامند؟) خالقيت سازماني(عوامل موثر بر 
  : عوامل موثر بر خالقيت سازماني عبارتند از 
 محيط سازماني -1

 سبك رهبري سازمان -2

 فرهنگ سازمان -3

 منابع و مهارت هاي سازمان -4

 ساختار و نظام سازمان -5
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  : يمحيط سازمان  -1
محيط سازماني مطلوب براي خالقيت و نوآوري محتاج مشاركت و  .بيشتر مرتبط با اتمسفر و فضاي كلي سازمان است) جو سازماني(

در تحقيقي كه توسط فرز در شركت عظيم هولت پاكارد انجام گرفته، چنين بيان شده كه . آزادي بيان و استانداردهاي عملكرد باالست
  :براي ايجاد يك فضاي باز و مناسب براي خالقيت و نوآوري بايد اين مراحل را طي كرد

  امل با موانع و سعي بر حذف موانعتع *
  ايجاد محرك و تشويق كننده هاي مناسب* 
  استقالل و آزادي براي كاربردي نمودن تجارب* 
  امكان ارائه و پرورش تفكر جديد* 
 سبك رهبري مناسب براي خالقيت و نوآوري -2

سبك رهبري آمرانه و شديدتر باشد چقدر  هر. سبك رهبري مناسب براي خالقيت و نوآوري همانا رهبري مشاركتي، دموكراتيك است
مديران و رهبران بايد به طور عملي در پي خالقيت باشند و در اين مسير از همه . محيط براي خالقيت و نوآوري نامناسب است

داشته مجراهاي رسمي و غيررسمي خود براي خالقيت و نوآوري مي بايست از باالترين مقام سازمان تا پايين ترين مقاوم گسترش 
از سوي ديگر رهبران بايد عالقمندي و اشتياق خود را بر احساس و نيازهاي كاركنان نشان دهند و در پي عموميت دادن كار . باشد

  .خالق باشند و كاركنان را براي بهبود عملكرد و بازخورد بيشتر تشويق نمايند
 :فرهنگ سازماني -3

و اعتقادات سازماني است كه بايد بوسيله كاركنان محترم شمرده شود و از  فرهنگ سازماني اساسي ترين سطح ارزشها، پيش فرض ها
فرهنگ سازماني را به عنوان مجموعه اي از . سويي ديگر در رفتار و تصميمات مديران و رهبران اين مفاهيم مدنظر گرفته شود

گ سازماني خودش را در زبان سازمان، بررسي هاي فرهن. هنجارهاي سازماني كه بر رفتار كاركنان اثر مي گذارند نيز تعريف نموده اند
  .مدرسي، افسانه ها و داستان ها سازماني و در نهايت نمادي كه در سراسر سازمان وجود دارد نيز نشان داده شده است

روشن است اين موضوع كامالً . نكته مهم در بحث فرهنگ و خالقيت اطمينان از مشاركت كاركنان در طرح هاي خالق سازماني است
بنابراين مدير بايد داراي تفكر . كه كاركناني كه از تنبيه و مجازات بترسند هيچ وقت مشاركت نمي كنند و پيشنهاد ارائه نمي دهند

در فرهنگ حمايتي و خالق، بايد راه حل ها را خودشان پيدا . طر خطاهاي كوچك برخورد سخت نكندابااليي باشد و با كاركنان به خ
  .ه صورت رسمي و غيررسمي نوآور باشند و به راحتي بتوانند مدل هاي جديد خالقيت را اجرا كنندكنند و هم ب

 منابع انساني و مهارتها -4

سازمان هاي خالق چنانچه  كوك معتقد است كه. مقوله خالقيت را در مباحث استراتژيك خود وارد نمايندسازمان هاي خالق بايد 
. فكر و انديشه حركت كنند بتي پابرجا نگه دارند، بايد در راستاي جذب، توسعه و پردازشبخواهند خودشان را در محيط هاي رقا

ها در جهت استخدام كاركنان خالق بايد بكوشند و حتماً بايد كاركناني را استخدام كنند كه داراي دانش، هوش و خالقيت در سازمان
  .مندانه براي نيل به اهداف سازمان تالش كنندفرآيند كاري و تفكر باشند و بخواهند به صورتي فعاالنه و هوش

  اما سوال اين است كه چگونه مي توان سازمان را خالق نگه داشت و كاركنان خالق را حفظ كرد؟
پروژه اي و حمايت هاي مالي را  در پاسخ بايد گفت كه مديران عالي بايد منابع كافي براي آموزش، تشويق به فكر جديد، زمان براي كار

  .نمايندفراهم 
 ساختار و سيستم خالقيت - 5

ي مطلوبي در سازمان براي خالقيت در نظر ياگر سازمان ها بخواهند از خالقيت حمايت كنند بايد سيستم هايي مناسب و رويه ها
شناخت چون پاداش، سازمان شامل متغيرهايي . بگيرند و تالش هاي مرتبط با خالقيت در فعاليتهاي مديران و رهبران اولويت باشد

  . هاي شغلي است كه مي بايست تشويق كننده خالقيت باشد كاركنان و نظام
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اين . كنترل انگيزش دروني تعيين كننده خالقيت است و خود خالقيت عاملي دروني است. انگيزش دروني عامل محرك خالقيت است
رابطه با عالئق، رضايت، و شركت در كار برايشان به اصل نشان مي دهد كه كاركنان اگر احساس كنند كه انگيزه هاي اوليه آنان در 

وجود آمده است بيشترين خالقيت را خواهند داشت و البته همه اين عوامل بستگي به خود سازمان و ذات سازمان دارد نه فشارهاي 
ه، بيانگر آن بوده اند كه از سوي ديگر تحقيقات گسترده ديگري كه در اين خصوص يعني رابطه انگيزش و خالقيت انجام گرفت. بيروني

مقوله هايي چون پاداش و شناخت در سازمان براي خالقيت نقش زيادي دارند و مي توانند براي ايجاد محيط حمايتي و خالق و 
  .سازنده خالقيت مفيد باشند

  :موانع خالقيت
  :موانع خالقيت به طور اجمالي عبارتند از

 جستجو و تفحص براي يافتن پاسخ صحيح .1

 داشتن تأكيد بر منطقي بودن و منطقي شدنهمواره  .2

 چشم بسته از قوانين و مقررات پيروي كردن .3

 همواره و صرفاً عمل گرا بودن .4

 نگاه به مسائل به صورت سرگرمي و گذرا .5

 بيش از حد تخصصي و ويژه ساالري حركت كردن .6

 دور شدن و اجتناب از احساسات و عواطف انساني .7

 ض كنندترس از آنكه ديگران ما را احمق فر .8

 )من خالق نيستم(ايمان و اعتقاد به اينكه  .9
  :نكاتي براي نيل به خالقيت سازماني

 .روحيه ايثار و گذشت داشته باشيم و اين روحيه را تقويت كنيم .1
 .همواره در انتظار خالقيت باشيم .2
 .همواره در انتظار شكست نيز باشيم و آمادگي پذيرش و تحمل شكست را نيز داشته باشيم .3
 .مشكالت به مثابه عواملي براي رويارويي و چالش و مسابقه نگاه كنيمبه  .4
 .آموزش هاي خالقيت را حتماً ديده باشيم .5
 .همواره درخصوص خالقيت نقش حمايتي داشته باشيم .6
 .پاداش جديدي را انتظار داشته باشيم) خالقيت(در قبال  .7
 .از الگوهاي رفتاري خالق استفاده كنيم .8

  خالقيتنقش مديران در پرورش 
 نقش مديريت در مجموع هايي كه خالقيـت و نـوآوري از ضـروريات وعامـل اصـلي اسـت بسـيار مهـم وحسـاس اسـت زيـرا مـديريت             

و نوآوري را در افراد ايجاد ، ترويج و تشويق كند و يا رفتار و عملكرد  او مـي توانـد مـانع ايـن امـر       مي تواند توانايي و استعداد خالقيت
القيت ديگران و پيدا كـردن ذهـن هـاي خـالق ، مـدير خـالق بايـد فضـايي         رت است از استفاده از خمدير خالق عباهنر . حياتي شود 

بيافريند كه  خودش بتواند خالق باشد و افراد سازمان را هم نيز براي خالقيت تحريك كند و اين فضا، فضايي است كه از كار روزمره به 
  .تا هر كس خود مشكل خودش را حل كند دور است و به نحوي تفويض اختيار مي كند

افراد در سازمان به تفكر بپردازند بايد محيطي ايجاد شود كه در آن به نظريات و انديشه ها امكان بـروز داده شـود يكـي از    كه براي اين 
ورت است و بدون وري و حتي رشد اجتماعي مشانسان ها و همين طور خالقيت و نوآمهم و پرجاذبه پرورش شخصيت شيوه هاي بسيار 

يـك  . از عقل و فكر بيشتري برخوردارند و آنان كه اهل آن نيستند از اين امتياز بهـره اي ندارنـد    ديد افرادي كه اهل مشورت هستندتر
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خود كنترلي خودش را در خواستن  تمايل بـراي ارائـه ابتكـار و    . سازمان خالق تا اندازه زيادي به خود كنترلي كاركنانش وابسته است 
  .خالقيت به نمايش مي گذارد

  ريت مشاركتي يمد
 . يكي از روشهاي رشد خالقيت و نوآوري در سازمانها، به كارگيري نظامهاي مديريت مشاركتي از جمله نظام پيشنهادهاست

يـده و ايـن   متقابال تسري و تعميم خالقيت فردي و سازماني، موجب ارايه پيشنهادهاي مفيد و اثربخش به تعـداد زيـاد درسـازمان گرد   
  .مي آوردموضوع به نوبه خود موجبات رشد و تعالي نظام پيشنهادها در سازمان را فراهم 

  نتيجه گيري 
نظام پيشنهادها شيوه هاي رسمي است كه كاركنان را به تفكر خالق درباره كار و محيط كاري شان ترغيب ميكنـد، همچنـين ابـزاري    
است فراهم آورنده ايده هايي كه به سازمان فايده خواهند رساند چنانچه ايده ها براي سازمان قابل اسـتفاده باشـند ايـن نظـام ابـزاري      

خالقيت در سازمانها ميباشد پرورش خالقيت در سازمان از طريق ابزاري چون نظام پيشنهادها، تنها زماني به قدرتمند در جهت پرورش 
فقـط بـه بيـان مشـكالت پرداختـه نميشـود       . درستي ميتواند اجرا گردد كه كاركنان سازمان مشاركتي فعال در اين نظام داشته باشـند 

دها را درون ارگانهاي حياتي اين سازمان ارتقا و بهبود دهـيم، در طـول زمـان شـاهد     چنانچه هريك از دو مؤلفه خالقيت و نظام پيشنها
  . دگي و رشد سازمان منجر خواهد شدبالن
  

  منابع 
  دكتر مجيد كردرستمي ، دكتر محمد ابراهيم اشكناني ، فنون مديريت نوين 

  مباني مديريت  –دي سنزو . رابينز و ديويد اي. استيفن پي
  دكتر علي رضائيان، اصول مديريت 

  مديريت عمومي  دكتر سيد مهدي الواني ،
  شش كاله تفكر  ،ادوارد دوبوئو 

  مقاله خالقيت و نوآوري تعريف ، مفاهيم  و مديريت آن  - ناهيد محمدي  
  ن همايش و چهارمين جشنواره ملي دهمي –مقاله نقش دو سويه  خالقيت و نظام پيشنهادها 
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