
 خالقیت در مدیریت 

  خالصه:

خالقیت داراي سه مؤلفه است: تخصص، تفكر خالق و انگیزش كه مي تواند دروني و بیروني باشد، مديران روي ھر 

  سه اين خصوصیات مي توانند اثر گذارند ولي بر روي انگیزش كاركنان بیشتر از دو مؤلفه ديگر تأثیر گذار ھستند.
تواند به ارتقاي كمیت و كیفیت خدمات، كاھش ھزينه ھا، جلوگیري از اتالف منابع ميافزايش خالقیت در سازمان ھا 

، كاھش بورو كراسي، افزايش رقابت، افزايش كارايي و بھره وري، ايجاد انگیزش و رضايت شغلي در كاركنان منجر 

پیدا كردن ذھن ھاي خالق و  گردد.نقش مدير در پرورش خالقیت، تحريك و تشويق كاركنان، تفويض اختیار به كاركنان،

استفاده از خالقیت ديگران است. نظام مديريت مشاركتي با تكیه بر خود كنترلي كاركنان، مشورت، تشويق به ابتكار 

  و احترام به افراد، نقش مھمي در پرورش خالقیت كاركنان ايفا مي كند.
، ارتباط اجباري، شش كاله تفكر، از تكنیك تكنیك ھاي خالقیت گروھي شامل تحرك مغزي، گردش تخیلي، تفكر موازي

  ھاي مؤثر در تقويت تفكر خالق ھستند. 
   

  مقدمه

كه  استمھارت ھايي ما نیازمند آموزش جامعهبا پیشرفت روز افزون دانش و فناوري وجريان گسترده اطالعات، امروزه 

 بتوانند با مغزيباشد كه انسان ھايي ايد پرورش ببا كمك آن بتواند ھمگام با توسعه علم و فناوري به پیش برود.ھدف 

برقرار كرده با يكديگر ارتباط انسان ھا بتوانند به خوبي كه گونه ايآنھا بپردازند. بهحل و بهروبرو شده با مشكالت خالق 

خالقیت ما نیازمند آموزش مردم  بردارند. امروزهرا از میان و تولید افكار نو مشكالت از دانش جمعي گیري و با بھره

ھر كه  استشده ، سبب اطالعات بردارند. رشد فزاينده سعادتمند قدمجامعه يكسوي افكار نو بهھستندكه با خلق 

تن انداخ جريان باشد، لذا بهآنھا را نداشته  كسب فرصتديگري  برخوردار باشد كهو دانشي و علم از تجربه انساني 

 قادر نیستكس . ھیچامروز است در دنیاي از رموز موفقیتانسان ھا يكيدر بینو تجربه  و دانش علم حاوي اطالعات

 آيد كهدرمي حركت به زمانياطالعات  ببرد. اينپياست او نھفته ذھن  در گوشه كهھر كسواقعي اطالعات میزان  به

يكديگر حساسند و در سرنوشت انسان ھا به  مرحلهذھن مي شود. در اينبیرون رھا شدن آن به سببقوياي انگیزه

 شود كهآنھا جاري  میان و تجربیاتو دانش از علمشود جرياني مي سبب كوشند و در نھايترشد يكديگر مي جھت

  خواھد بود. و خالقیت ساز نوآوريامر زمینه ھمین
 كهاستايجاد فرھنگي انسان ھا جھتدر بین و بسترسازيسازي،زمینهجامعهدر يكمؤثر در بروز خالقیتلاز عواميكي

  ھستند و با تاثیر بر روي يكديگر به پیشرفت جامعه كمك مي كنند. ديگريرشد دادن برايدر تالش ھمگان در آن

انسان ھا بكوشند  است خاطر الزمھمین  . بهمغز استبراي آرامش افكار نو، وجود پديدار شدن براي الزم يكي از شرايط

 سازندگي برايو شرايط  ساز افكار نو شدهمغز بینديشد و تكامل يابد و سبب در بستر آنپديد آيد كه  شرايطي در جامعه

در  آرامبخش محیطيك گیريشكل رايشرايط را بتوان مياخالقي  گذاري ھايسپرده مھیا شود. با افزايش در جامعه

 روابط شدن گسسته برايزمینه  شود كهميسبب در جامعه گذاري ھاي اخالقيسپرده كرد، كاھشفراھمجامعه 

تر سخت در جامعه بروز خالقیتبراي الزم ، شرايط اجتماعيپیوندھاي شدن يابد و با سستگسترشاجتماعي

  .وجود نخواھد داشتتفكر كردن برايفرصتي شود. زيرا مي
   

  )CREATIVITYتعريف خالقیت (
    از خالقیت  تعريف ھاي زيادي شده است. در اينجا برخي از تعاريف مھم راموردبررسي قرار مي دھیم



  خالقیت يعني تالش براي ايجاد يك تغییر ھدفدار در توان اجتماعي يا اقتصادي سازمان  
 ي توانايي ھاي ذھني براي ايجاد يك فكر يا مفھوم جديد استخالقیت به كارگیر   
  خالقیت يعني توانايي پرورش يا به وجود آوردن يك انگاره يا انديشه جديد در بحث مديريت نظیر به

  وجود آوردن يك محصول جديد است 
 خالقیت عبارت است از طي كردن راھي تازه يا پیمودن يك راه طي شده قبلي به طرزي نوين   

   
  تعريف خالقیت از ديدگاه روانشناسي:  -الف  

تفكر عبارت است از فرايند بازآرايي يا تغییراطالعات و خالقیت يكي از جنبه ھاي اصلي تفكر يا انديشیدن است. 

  نمادھاي كسب شده موجود در حافظه درازمدت.
  تفكر واگر - ٢تفكر ھمگرا      - ١تفكر بر دونوع است: 

  است از فرايند بازآرايي يا دوباره سازي اطالعات و نمادھاي كسب شده موجود در حافظه درازمدت *تفكر ھمگرا عبارت
*تفكر واگرا عبارت است از فرايند تركیب و نوآرايي اطالعات و نمادھاي كسب شده موجود در حافظه درازمدت، خالقیت 

  يعني تفكر واگرا.
تخیل يا توانايي تصويرسازي ذھني دارد. اين توانايي عبارت است براساس اين تعريف خالقیت ارتباط مستقیمي با قوه 

  از فرايند تشكیل تصويرھايي از پديده ھاي ادراك شده در ذھن و خالقیت عبارت است از 
  فرايند يافتن راه ھاي جديد براي انجام دادن بھتر كارھا؛

  خالقیت يعني توانايي ارائه راه حل جديد براي حل مسائل ;
  ھا.يعني ارائه فكرھا و طرح ھاي نوين براي تولیدات و خدمات جديد استمرار آن پس از غیبت آن پديدهخالقیت 

   
  تعريف خالقیت از ديدگاه سازماني  -ب 

مثال افزايش بھره وري، «خالقیت يعني ارائه فكر و طرح نوين براي بھبود و ارتقاي كمیت يا كیفیت فعالیت ھاي سازمان

  ».خدمات، كاھش ھزينه ھا، تولیدات ياخدمات از روش بھتر، تولیدات يا خدمات جديد و...افزايش تولیدات يا 
  در بررسي ھاي خود شش عامل را در خالقیت افراد موثر دانسته اند: ١روبرت جي استرنبرگ و لیندا اي اوھارا  
  اي محدود و كسب تجربه و تخصص در سالیان متمادي؛داشتن دانش پايه اي در زمینه دانش: 

  توانايي ارائه ايده خالق از طريق تعريف مجدد و برقراري ارتباطات جديد در مسايل؛ توانايي عقالني:
ي ابداعي را بر افراد خالق عموما در مقابل روش ارائه شده از طرف سازمان و مديريت ارشد ، سبك فكر سبك فكري: 

  مي گزينند؛
  افراد خالق عموما براي به فعل درآوردن ايده ھاي خود برانگیخته میشوند؛ انگیزش:

افراد خالق عموما داراي ويژگیھاي شخصیتي مانند مصر بودن، مقاوم بودن در مقابل فشارھاي بیروني و شخصیت:

  تند؛داخلي و نیز مقاوم بودن در مقابل وسوسه ھمرنگ جماعت شدن ھس
  يابندھاي حمايتي بیشتر امكان ظھور ميافراد خالق عموما در داخل محیط محیط:

ترين دلیل عدم كارايي برنامه ھاي آموزش خالقیت تاكید صرف اين برنامه ھا بر اين محققان مشخص كردند كه عمده 

تاثیر بسزايي در موفقیت و  تفكر خالق به عنوان يكي از شش منبع موثر در خالقیت است.جايي كه ساير عوامل نیز

جورج اف نلر در كتاب ھنر وعلم خالقیت  ٢)١٩٩٧شكست برنامه ھاي آموزش خالقیت ايفا مي كنند(استنبرگ و اوھارا 

  براي خالقیت مراحل چھارگانه: 



بتدا با مسئله ) را ذكر كرده است. از اين ديد، افراد خالق اVerification)، نھفتگي، اشراق و اثبات (preparationآمادگي(

يا يك فرصت آشنا شده و سپس از طريق جمع آوري اطالعات با مسئله يا فرصت مورد نظر درگیر میشوند.در مرحله 

   بعد افراد خالق روي مسئله تمركز مي كنند.
در اين مرحله فعالیت ملموسي مشاھده نمي شود و فرد سعي در نظم دادن تفكرات، انديشه ھا،تجارب و زمینه ھاي 

لي خود جھت نیل به يك ايده دارد.درگیري ذھني عمیق فرد(خودآگاه و ناخودآگاه)فراھم كردن فرصت (جھت تفكر بر قب

مسئله) به خلق و ظھور ايده اي جديد و بديع منجر مي شود. در نھايت فرد خالق در صدد برمي آيد صالحیت و پتانسیل 

  ايده خويش را به اثبات برساند.
   

  نوآوري
آوري خالقیت متجلي شده و به مرحله عمل رسیده است، به عبارت ديگر، نوآوري يعني انديشه خالق منظور از نو

تحقق يافته؛ نوآوري ھمانا ارائه محصول ، فرايند وخدمات جديد به بازار است؛ نوآوري به كارگیري توانايیھاي ذھني براي 

  ايجاد يك فكر يا مفھوم جديد است.
   

  ھم مرتبط شده اند؟ خالقیت و نوآوري چگونه با
خالقیت به طور عام يعني توانايي تركیب انديشه ھا به شیوه اي منحصر به فرد يا ايجاد ارتباطي غیر معمول بین 

  انديشه ھا.
يك سازمان كه مشوق نوآوري است ساز ماني است كه ديدگاه ھاي ناشناخته به مسايل يا راه حل ھاي منحصر براي 

نو آوري فرايند كسب انديشه اي خالق و تبديل آن به محصول و خدمت و يا يك روش حل مسايل را ارتقا مي دھد.

  عملیاتي مفید است.
سه مجموعه از متغیرھا وجود دارند كه مي توانند نوآوري را ايجاد كنند.آنھا به ساختار سازماني، فرھنگ و توانايي 

  شوند.منابع انساني مربوط مي
   

  وري اثر مي گذارند؟چگونه متغیرھاي ساختاري بر نوآ
بر اساس پژوھش ھاي گسترده ،با توجه به متغیرھاي ساختاري مي توانیم سه گزاره را بیان كنیم.اول اينكه 

ساختارھاي مكانیكي اثري مثبت بر نوآوري دارند زيرا كه تخصص كاري آنھا پايین تر است، قوانین كمتري دارند و عدم 

انیكي است.ھمچنین انعطاف پذيري، قدرت انطباق و بارور كردن را كه پذيرش تمركز در آنھا بیشتر از ساختارھاي مك

كنند.دوم اينكه دسترسي آسان به منابع فراوان عامل كلیدي نوآوري نوآوري ھا را آسان تر مي كند، بیشتر مي

ست ھا را بپذيرند.در است.فراواني منابع به مديران اين توانايي را مي دھد كه بتوانند براي نو آوري ھزينه كنند و شك

نھايت ارتباط بین واحدھا با تسريع در كنش متقابل خطوط سازماني به شكستن سدھاي احتمالي در برابر نوآوري مدد 

مي رساند.البته ھیچ يك از اين سه متغیر نمي تواند وجود داشته باشد مگر اينكه مديران ارشد به اين سه عامل 

  متعھد باشند.
   

  گذارد؟ چگونه فرھنگ سازماني بر نوآوري اثر مي
سازمان ھاي نو آور فرھنگي مشابه دارند.آنھا تجربه كردن را تشويق مي كنند.آنھا ھم به موفقیت ھا و ھم به شكست 

  كنند.يك فرھنگ نوآور داراي ھفت ويزگي زير استدھند.آنھا از اشتباھات تجربه كسب ميھا پاداش مي
   



كیبايي در امور غیر عملي؛ كنترل ھاي بیروني كم؛ بردباري در مخاطره؛ شكیبايي در برخوردھا؛ تاكید پذيرش ابھام؛ ش

  بر نتايج تا بر وسايل.؛ تاكید بر نظام باز.
  دھد.افتند پاسخ ميسازمان از نزديك محیط را كنترل مي كند و سريعا به تغییرات آنطور كه اتفاق مي 
   

  بر نو آوري اثر مي گذارند؟ كدام متغیرھاي منابع انساني
يابیم كه سازمانھاي نوآور فعاالنه آموزش و توسعه دانش اعضاي خود را آن طور كه روز در مقوله منابع انساني در مي

كنند.امنیت شغلي در سطح عالي براي كاركنان خود فراھم مي آورند تا ترس از اخراج به خاطر آمد باشد تشويق مي

و به افراد جرأت مي دھند كه تغییر پذير باشند. زماني كه انديشه اي جديد تكامل مي يابد اشتباه را كاھش دھند 

پیشتازان تغییر فعاالنه و با شور و شوق انديشه را تعالي مي بخشند و آن را حمايت مي كنند بر مشكالت چیره 

  شوند و اطمینان میدھند كه نوآوري به مرحله اجرا در خواھد آمد.مي
   

  ي افراد خالقويژگي ھا
» استیز«روانشناسان سعي داشته اند تامشخصات افرادي كه داراي سطح بااليي از خالقیت ھستند مشخص كنند، 

  عوامل زير را براي افراد خالق بیان داشته است: 
  *سالمت رواني و ادراكي: توانايي ايجاد تعداد زيادي ايده به طور سريع؛ 

  كشیدن از يك قاعده و چارچوب ذھني؛ *انعطاف پذيري ادراك: توانايي دست 
  *ابتكار: توانايي در ايجاد و ارائه پیشنھادھاي جديد؛ 

  *ترجیح دادن پیچیدگي نسبت به سادگي: توجه كردن و درنظرگرفتن چالش ھاي جديد مسائل پیچیده؛ 
  *استقالل راي و داوري: متفاوت بودن از ھمكاران در ارائه نظرات و انديشه ھاي نو 

   
دادن ايده  -كنجكاوي  -اي ديگر ويژگي ھاي افراد خالق را به صورت زير دسته بندي مي كنند: خصوصیات ذھني عده 

دقت و حساسیت نسبت به محیط به  -توجه جدي به جزئیات  -ارائه ايده ھاي غیرعادي  -ھاي زياد درباره يك مسئله 

 -عالقه وافر به آزمايش كردن و تجربه  -انتقادي  روحیه -خصوص به نكاتي كه درنظر ديگران عادي به شمارمي روند

عالقه به سادگي و بي  -شوخ طبعي  -آرامش و آسودگي خیال  -نگرش مثبت نسبت به نوآفريني خصوصیات عاطفي 

توانايي برقراري ارتباط عمیق و صمیمانه  -دلگرمي و امید به آينده  -ھاي گوناگون زندگي تكلمي در نوع لباس و جنبه

پیش قدمي در قبول و رويارويي با مسايل  -شھامت خصوصیات اجتماعي  -اعتماد به نفس و احترام به خود -گرانبا دي

  قدرت جلب حس اعتماد و اطمینان ديگران -مسئولیت پذيري و توانايي سازمان دادن به فعالیت ھاي گوناگون  -
   

  فرصت ھاي خالقیت
سه گروه فرصت ھاي خارجي تقسیم بندي شده است: وقايع فرصت ھاي خالقیت در چھار گروه فرصت داخلي و 

  غیرمنتظره : مثل شكستھا يا موفقیتھاي غیرمنتظره، ناسازگاريھا و نیازھاي فرايندي و تغییرات در صنايع و بازارھا
سه فرصت خارجي در محیط علمي و اجتماعي سازمان نیز عبارت است از: تغییرات جمعیتي و تغییر نگرش ودانش  

دھنده به سوي خودشكوفايي؛ موفقیت ھاي فردي، شغلي و اجتماعي؛ . رشد و شكوفايي استعدادھا و سوقجديد

پیدايش سازمان؛ تولیدات و خدمات؛ افزايش كمیت، تنوع تولیدات و خدمات؛ افزايش كیفیت تولیدات و خدمات و موفقیت 

كاري كاركنان سازمان؛ ارتقاي سطح بھداشت در رقابت؛ كاھش ھزينه ھا، ضايعات و اتالف منابع؛ افزايش انگیزش 

رواني و رضايت شغلي كاركنان سازمان؛ ارتقاي بھره وري سازمان؛ موفقیت مجموعه مديريت و كاركنان سازمان؛رشد 



كاھش پشت میزنشیني ومشوق عمل «و بالندگي سازمان؛ تحريك و تشويق حس رقابت؛ كاھش بوروكراسي اداري 

  عوامل تولید ؛ تحريك و مھیاكردن»گرايي
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