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 ؟داشته باشيم خالق و نوآور يسازمانچگونه 
 

 زهرا کاشانکی

 شرکت ليزينگ صنعت و معدنکارشناس تحقيق و توسعه 

 

 مقدمه:
نيازمند آموزش را  يامروز هايسازمانو جريان گسترده اطالعات،  فناوريافزون دانش و پيشرفت روز

هايی پرورش انسان د. هدفنعلم و فناوري به پيش برو د همگام با توسعهنبتوان هاکه با کمک آناست نموده  هايیمهارت

بتوانند به خوبی با  فراداي که ابه گونه روبرو شده و به حل آنها بپردازند،با مشکالت  ،خالق تفکريکه بتوانند با  است

ند. رشد فزاينده مشکالت را از ميان بردار ،گيري از دانش جمعی و توليد افکار نويکديگر ارتباط برقرار کرده و با بهره

علم و دانشی برخوردار باشد که ديگري فرصت کسب آنها را نداشته  ،اطالعات سبب شده است که هر انسانی از تجربه

ها يکی از رموز موفقيت در دنياي امروز ، لذا به جريان انداختن اطالعات حاوي علم، دانش و تجربه در بين انساناست

 است. 

به  بينی آيندهو پيش ندشدنی نيستهاي ديروز حلبا راه حل ه با آن سر و کار دارند،امروز های که سازمانمسائل

 و قواعدکسب و کار محيطی  سازي آينده اقدام کرد. شرايطبلکه بايد براي پيش ،کندمشکالت آتی را حل نمی تنهايی،

توانند با تغييرات سطحی و ظاهري در نمی ها ديگرکه سازمان اند،رحم، پيچيده، پويا و نامطمئن گرديدهبازي به حدي بی

هاي امروزي بايد چنين نگرشی حيات بلندمدت خود را تضمين کنند. لذا سازمان ،ها و غيرهها، سيستمساختارها، روش

سازگاري با  اي وجود ندارد، بلکه بايد آن را خلق کرد و فقطآينده"در اذهان مديران و کارکنان خود به وجود آورند که 

بستن به توان باالي با دل توانندها نمیسازماندر شرايط کنونی . "يير کافی نيست، بلکه بايد آن را دوست داشتتغ

بايد  ند، بلکههزينه فايق آيگرا و کمنوآور، فرصت ،، منعطفطرح خالقانه بر رقباي کوچک توليدي و اجراي چند

و بتوانند به راحتی،  نندور شده و همه آنان روحيه کارآفرينی پيدا ککارکنان بار انهشرايطی را فراهم کنند تا استعداد خالق

 هاي نوآورانه خود را به اجرا درآورند.به طور فردي يا گروهی فعاليت مستمر و

 

 :و نوآوري خالقیت مفهوم
 ، مفاهيم خالقيت و نوآوري را مترادف به کاردر آثار خود مديريتسازمان و  نحققااز نويسندگان و مبرخی 

کدام و توضيح تمايز آنها  هر بيينعين حال مهم هستند که به ت اند، اما اين دو مفهوم داراي تفاوت جزيی و دربرده

 پردازيم.می
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 " 2نوآوري" و ،هاي ذهنی براي ايجاد يک فکر و انديشه نویيکارگيري توانابه ،عبارتست از"  1خالقيت"

خالقيت اطالعات جديد به  خالقيت. به عبارت ديگر در اي نو ناشی ازهکاربردي ساختن افکار و انديشه ،عبارتست از

 شود.گوناگون در بازار عرضه میهاي آيد و در نوآوري آن اطالعات به صورتدست می

 بينش اه ور، ديدگفکنوع تبه سته ب نسبت به اين دو مفهوم قائلند، مديريتی که انديشمندان علم اهميت و اولويت

ا ردهند و آن که بيشتر يک مفهوم فردي است اهميت بيشتري می "خالقيت"روانشناسان به  برخی .است متفاوتآنها 

وم ک مفهکه بيشتر ي "نوآوري"شناسان و محققان صنعتی براي دانند و برعکس جامعهعام و شامل نوآوري نيز می

کنند. براي قی میمراحل نوآوري تل گروهی و اجتماعی است اهميت بيشتري قائل شده و آن را عام و خالقيت را يکی از

ه کاربرد بکه نوآوري صورتی هاي جديد توجه دارد، درکند که خالقيت به ايجاد ايدهنويسندگان اشاره می مثال يکی از

ا يوالت پردازد. پس خالقيت نقطه آغاز هر نوآوري است و نوآوري تالش براي تبديل ايده خالق به محصآن می

ازمان سد براي نهايت موجب بهبود خدمات به مشتري، کاهش هزينه و يا ايجاد درآمدهاي جديدر فرايندهايی است که 

 گيرد که:گردد. وي نتيجه میمی

 

 برداري + اختراع + تصور = نوآوريبهره

 

 :کندگونه ارائه میرا بديناجزاء نوآوري و 

 ازمان يافرد، قسمت، س مرجع مثالًتوجه به يک چارچوب  اي اشاره دارد که ممکن است بابه ايده: تصور -

 جديد باشد.  ،مجموعه دانش موجود

 .به هر نوع ايده جديدي که به واقعيت تبديل شده اشاره دارد :اختراع -

 دهد حداکثر استفاده از يک اختراع را نشان می :برداريبهره -

 

ازمانی روانشناسی و ستعريف خالقيت از ديدگاه  بهدر اينجا  ، کهاز خالقيت شده است متعدديريف اتع

 :ازيمدپرمی

 فکر تهاي اصلی تفکر يا انديشيدن است. خالقيت يکی از جنبه: تعريف خالقيت از ديدگاه روانشناسی

 دت.رازمدفظه عبارت است از فرايند بازآرايی يا تغيير اطالعات و نمادهاي کسب شده موجود در حا

 کميت يا  رتقاءائه فکر و طرح نوين براي بهبود و خالقيت يعنی ارا :تعريف خالقيت از ديدگاه سازمانی

 هاي سازمانکيفيت فعاليت

                                                 
1- Creativity 

2 -Innovation 
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 تغییر نوآوري و، رابطه خالقیت
اما نوآوري اتخاذ  .که با گذشته تفاوت داشته باشد ، ايجاد هر چيزيتعريف پديده تغيير گفته شده است در

 کننده يک تغييرند اما تمام تغييرها نوآوريها منعکسجديد است. بنابراين، تمام نوآوري هايی است که براي سازمانايده

واژه تطبيق را به نوآوري ترجيح  ،تغيير را انجام داده است مورد فرايند که اولين تحقيقات گسترده در« مورت»نيستند. 

عريف مطابق با ت د.کنرا قابليت سازمان در جوابگويی به نقشش در جامعه تعريف می رو نوآوريدهد و از اينمی

ها، منظورها يا رفتارها، ساختارها، خط مشیدر  نی است کهنيز تغيير در سازمان فرايند تحول و دگرگو« هنسن»

و تغيير  دهد. با اين حال، با توجه به نزديکی و مشابهت مفاهيم نوآوريمی اي از واحدهاي سازمان رخبروندادهاي پاره

و دستيارانش ارتباط ميان  وبرد. اننظرگرفته شده ه اغلب مترادف دردر بسياري از منابع و متون علمی، اين دو واژ

 به اين شکل ترسيم کردند: خالقيت، نوآوري و تغيير را

 

 تغيير رابطه خالقيت، نوآوري و - 1شکل شماره 

 

 

 دیدگاه سازمانی  و نوآوري ازالقیت خ
هاي رائه فکر و طرح نوين براي بهبود و ارتقاء کميت يا کيفيت فعاليتا به مفهوم از ديدگاه سازمانخالقيت 

ها، توليدات يا خدمات از روش وري، افزايش توليدات يا خدمات، کاهش هزينهل افزايش بهرهامثبطور  باشد.می سازمان

 .بهتر، توليدات يا خدمات جديد و غيره

 اند:القيت افراد مؤثر دانستههاي خود شش عامل را در خگروهی از محققان در بررسی

 ب تجربه و تخصص در ساليان متمادي.و کس اي محدوداي در زمينهداشتن دانش پايه دانش: (1

 .توانايی ارائه ايده خالق از طريق تعريف مجدد و برقراري ارتباطات جديد در مسائل توانایی عقالنی: (2

 نوآوري فنی:
 محصول -

 خدمت -

 فرايند -

 خالقیت:
 فردي -

 سازماني -

 تغییر سازمانی:
 هاسياست -

 ساختار -

 طرز تلقي -

 رفتار -
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سبک  طرف سازمان و مديريت ارشد،روش ارائه شده از افراد خالق عموماً در مقابل  سبک فکري: (3

 گزينند.فکري ابداعی را بر می

 شوند.هاي خود برانگيخته میافراد خالق عموماً براي به فعل درآوردن ايده انگیزش: (4

م بودن در مقابل هاي شخصيتی مانند مصربودن، مقاافراد خالق عموماً داراي ويژگی شخصیت: (5

 دن در مقابل وسوسه همرنگ جماعت شدن هستند.فشارهاي بيرونی و داخلی و نيز مقاوم بو

 يابند.هاي حمايتی بيشتر امکان ظهور میافراد خالق عموماً در داخل محيط محیط: (6

 
ها صرف اين برنامه تأکيد ،هاي آموزش خالقترين دليل عدم کارايی برنامهاين محققان مشخص کردند که عمده

باشد. از اين ديد افراد خالق ابتدا با مسئله يا يک فرصت در خالقيت می بر تفکر خالق به عنوان يکی از شش منبع مؤثر

شوند. در مرحله بعد افراد خالق آوري اطالعات با مسئله يا فرصت مورد نظر درگير میآشنا شده و سپس از طريق جمع

تجارب  دادن تفکرات، شود و فرد سعی در نظمدر اين مرحله فعاليت ملموسی مشاهده نمی .کنندله تمرکز میأروي مس

هاي قبلی خود جهت نيل به يک ايده دارد. درگيري ذهنی عميق فرد )خودآگاه و ناخودآگاه( فراهم کردن فرصت و زمينه

آيد شود. در نهايت فرد خالق در صدد بر میاي جديد و بديع میله( منجر به خلق و ظهور ايدهأ)جهت تفکر بر مس

 به اثبات برساند. صالحيت و پتانسيل ايده خويش را

 

 نوآوري شامل چه چیزهایی است؟
تواند خالق هر کس می ،دارند که با آموزشاعتقاد برخی ديگر و بعضی بر اين باورند که خالقيت ذاتی است، 

در الهام و نوآوري.  ،اي ديد مرکب از ادراک، پرورشتوان فرايندي چهار مرحلهخالقيت را می ،شود. در ديدگاه دوم

اي منحصر به فرد ديدن. به عبارتی يک خالق بودن يعنی چيزها را از زاويه ادارک را نحوه ديدن چيزها بدانيم،ه کصورتی

بعضی اوقات کارکنان توانند آن طور ببينند. هاي يک مسئله را طوري ببيند که ديگران نمیکارمند ممکن است راه حل

اين به معناي فعاليت نکردن نيست بلکه در اين مرحله کارکنان بايد هاي خود تعمق کنند. نياز دارند که در مورد انديشه

 نهايت در قالب چيزي جديد بريزند.در  ،انددهی کردههاي انبوهی را که ذخيره، بازيابی، مطالعه و دوباره شکلداده

 گردد:بندي میبطور کلی انواع نوآوري در چهار گروه تقسيم

ال يا خدمات( که جديد بوده يا بطور مشخص از نظر معرفی يک محصول )کا نوآوري محصول: (1

 مشخصات يا نحوه استفاده اصالح گرديده باشد.

 اجراي يک روش توليد جديد يا بطور مشخص اصالح شده. نوآوري فرایند: (2

دهی محل هاي تجاري مؤسسه، سازماناجراي يک روش سازمانی جديد در فعاليت نوآوري سازمانی: (3

 .کار يا ارتباطات خارجی

 .اجراي يک روش بازاريابی جديد نوآوري بازاریابی: (4
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 فرایند خالقیت
قبيل وقت آزاد،  هاي نوآور براي مسائلی ازدهد که سازمانبه خوبی نشان می ،توجه دقيق به فرايند خالقيت

اهميت  پذيري و نوآوري و غيرهتشويق و ريسک ،ثر و سريعؤسيستم پيشنهادهاي م ،دسترسی به اطالعات، آزادي عمل

 بيانگر مراحل مختلف فرايند خالقيت است. دواي قائل هستند. شکل شماره العادهفوق

 

 فرايند خالقيت -2شکل 

 

 
 

 

جذب يا فريفته شدن نسبت به يک موضوع است که اغلب احتياج به اطالعات جديد  ،اولين مرحله جذب: (1

 دارد.

افتد و تعريف و مشاهده آن بسيار مشکل است. به عبارت ديگر قبل از ريع اتفاق میاين مرحله بسيار س الهام: (2

شود و با ايده يا راه حل همراه می "مرحله اول"از آن هيچ آگاهی نداريم . بعضی اوقات مواد اوليه آن  ،وقوع

 !!"AH-AH"گوييم : آهان اي است که میاين همان مرحله

 شود تا اينکه معلوم شود مفيد و مولد هست يا خير.ود آمده آزمايش میدر اين مرحله ايده بوج آزمایش: (3

شود، مراحل سوم و چهارم به اصالح می ،در اين مرحله ايده به منظور کاربردي کردن و مصرف آن پاالیش: (4

آن  %99گويد استعداد يا الهام يک درصد کار است و زمان زيادي احتياج دارد تا جايی که اديسون می

 شی است.کوسخت

شود. ها خنثی میاي است که اگر اتفاق نيفتد اکثر خالقيتمرحله ،مرحله آخر فرايند خالقيت عرضه: یا ارائه (5

اين مرحله ابتدا بايد در درون سازمان اتفاق افتد به معنی که ابتدا افراد صاحب اختيار ايده را بخرند يا قبول 

 سازمان ارائه کنند. به مشتريان خارج از ،از تعهد به آن کنند و بعد

 

1 

 جذب
Absorption 

5 

 عرضه -ارائه 
Selling 

2 

 الهام

Inspiration 

3 

 آزمایش
Testing 

4 

 یشپاال

Refinement 
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دانند که براي مرحله جذب فرد خالق احتياج زيادي به وقت آزاد، آزادي عمل و هاي نوآور به خوبی میسازمان

هاي خارج از حيطه کاري خود دارد و براي مرحله الهام احتياج دارد که کنترل دقيق و اجازه سرکشی به قسمت

تجهيزات و تسهيالت به  ،اختيار گذاشتن امکانات با در مديريت ارشد ،شميان نباشد. در مرحله آزماي گيري درسخت

پاسخ سريع و تشويق  ،تر به نتيجه مطلوب برسند. در مرحله پااليش و ارائهتر و سريعکند تا راحتافراد خالق کمک می

ارشد سازمان و شناخت  کلی تجربه نوآوري مديريت طورشوند. بهپذيري افراد میباعث افزايش انگيزه و روحيه ريسک

 .رودفقيت سازمانی به شمار میآن از فرايند خالقيت يکی از عوامل مهم مو

 

 فرایند نوآوري در سازمان
گيرد. مراحل الزم در سازمان نوآوري به صورت اقدامات متوالی يا از مجراي مراحل پياپی صورت می معموالً

آميز به اجرا است. براي اينکه فرايند نوآوري به صورت موفقيتآمده  سهآميز در شکل شماره براي نوآوري موفقيت

نظر به ترتيب در سازمان رخ دهد. اگر در آن  درآيد، مديران بايد نسبت به اين امر اطمينان حاصل کنند که مراحل مورد

 شد. خواهد وفرايند يکی از مراحل اجرا نشود يا يکی از ارکان وجود نداشته باشد، فرايند نوآوري با شکست روبر

 

 آميزفرايند يک نوآوري موفقيت -3شکل 

 
سازمانم ی 

م تريا 
 ر ت هاي ر ي 

 واني   
مقررا 

نير ي  ار

م ا   يا 
مو  يت ها

خ  يت ها   
ا ت ار     هاي 
در   سازماني

نيازها -1

 ن ر ايد   -2

ا را -4   يرفت  ت  ي  -3

منا   -5  ر    نند ا  مواد ا  ي 
سازما  هاي م ا ر

 تا  ها   نو تارهاي تحقيقاتي

 
 

آيد که مديران نسبت به عملکرد جاري سازمان ناراضی نياز براي تغيير و نوآوري زمانی به وجود می نیاز: (1

هاي جديد برآيند و در اين ميان از وجود پی روش که مديران در شوداي باعث میوجود چنين مسئله .باشند

 ه آگاه گردند.هاي تازروش

تواند به صورت الگو، نظر يا ايده ارائه راه جديدي براي انجام دادن کارهاست. اين نظر يا ايده می نظر یا ایده: (2

اي باشد که يک سازمان بايد آن را به اجرا درآورد يا امکان دارد به صورت دستگاهی جديد، طرح يا برنامه
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يک ايده يا نظر ممکن  ور يا شيوه مديريت بر سازمان باشد.محصولی تازه يا روش جديد براي نظارت بر ام

نظر يا ايده بيش از اينکه  است در درون سازمان ارائه شود يا از خارج به داخل سازمان رسوخ کند. معموالً

 کند. ءنظر مقايسه شود يعنی بتواند آن را ارضا گيرد بايد با نوع نياز مورد قبول سازمان قرار مورد

گيرندگان درصدد برآيند نظر يا ايده پيشنهادي شود که مديران يا تصميماي گفته میيرفتن به مرحلهپذ پذیرفتن: (3

ييد و از پديده أرا به اجرا درآورند. براي اينکه يک تغييري در سازمان ايجاد شود مديران و کارکنان بايد آن را ت

 جديد حمايت کنند.

پوشانند. در روش يا رفتار جديد جامه عمل می ،ن به يک ايدهمرحله اجرا زمانی است که اعضاي سازما اجرا: (4

هاي آموزشی آالت الزم را خريداري کند و کارکنان دورهوسايل يا ماشين شرکت بايد مواد، اين مرحله احتماالً

زيرا اهميت بسيار زيادي دارد  آورند. مرحله اجرا جديد را طی کنند تا بتوانند ايده يا نظر جديد را به اجرا در

 بدون آن مراحل پيشين بيهوده است.

هايی صورت گيرد. نوآوري به خودي خود منابع انسانی الزم است و بايد فعاليت ،براي ايجاد نوآوري منابع: (5

هم براي ارائه ايده جديد و هم براي جامه عمل  ،گيرد بلکه مستلزم صرف وقت و منابع استصورت نمی

سازمان در راستاي تامين اين دو نياز بايد انرژي الزم را به مصرف برسانند پوشانيدن به آن. کارکنان و اعضاي 

هاي نو به چيزي بيش از بودجه تخصيص يافته نياز دارند و از اين بابت بايد مين کنند. اکثر طرحأيا آن را ت

 درصدد تامين منابع خاص برآمد. 

 

ديد به صورت همزمان در نخستين مرحله شروع هاي جگفتنی است که نياز و ايده سهدر رابطه با شکل شماره 

يک از آنها ممکن است در مرحله شروع نوآوري قرار گيرند. براي مثال  اند. اين بدان معناست که هرنوآوري قرار گرفته

ايش داد. وسيله کارايی را افزرسد که بتوان بدينزيرا چنين به نظر می، اندرا پذيرفته ايرايانهها، سيستم بسياري از شرکت

 مين گردد.أنياز بسيار شديد ت سوي ديگر کشف واکسن آبله براي اين بود که يک از

 

 هاي خالقیت و نوآوريتکنیک
 :خواهدشدکه به مهمترين آنها اشاره  شوداستفاده میهايی فنون و تکنيکاز  ،خالقيتايجاد و پرورش به منظور 

تکنيک را نخستين بار دکتر الکس، اس،  اين ( یا طوفان مغزي:BRAIN STORMING) فکري یورش (1

ی از زندگی يها در غرب قرار گرفته که جزاستقبال مردم و سازمان اسبورن مطرح کرد و چنان مورد استفاده و

 المللی وبستر چنين تعريف شده است:نامه بينآنها شده است، يورش فکري در واژه

وشند راه حلی براي يک مسئله بخصوص با انباشتن کاجراي يک تکنيک گردهمايی که از طريق آن گروهی می

اي جايز نيست. به بيابند. يعنی هيچ انتقـادي از هيچ ايده ،گرددهايی که در جا به وسيله اعضا ارائه میتمام ايده

 شود.آمد گفته میاي هرچند نامربوط خوشهر ايده
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اد به افـر .گيردداً مورد توجه قرار میها بعـکيفيت ايده و ها بيشتر باشد بهتر استهرچه تعداد ايده

 يدا کنند.راف پهاي ديگران اششود که نسبت به ايدهشوند و از آنها خواسته میها تشويق میکردن ايدهترکيـب

ربرد هاي خالقيت و نوآوري که در ابداعات فنی کايکی از تکنيک (:BIONICS) الگوبرداري از طبیعت (2

تباطات و لم ارگسترده و موفقی داشته تکنيک تقليد و الگوبرداري از طبيعت است. ابداعاتی که در زمينه ع

داري و لگوبراهاي رايانه و موضوع هوش مصنوعی همه با ريزيبرنامه ،اندهاي اخير شکل گرفتهکنترل در دهه

ار کدامه اين با ا اي است که در آيندهها به گونهاند و روند فعاليتهاي مغز آدمی انجام شدهتقليد از فعاليت

 خته خواهند شد.فنون و ابزارهاي بديع و جديدي سا

گروه اسمی نام تکنيکی است که نيز تا حدودي در  (:NOMINAL GROUPINGکنیک گروه اسمی )ت (3

 کل از پنج مرحله است:گيري متشصنعت رواج يافته است. فرآيند تصميم

شود ه میگيري به صورت کتبی به هريک از اعضا دادشوند و موضوع تصميماعضاء گروه در يک ميز جمع می

عقايد  .دهدئه میيک از اعضا به نوبه، يک عقيده را به گروه ارا هر. نويسندو آنها چگونگی حل مسئله را می

ز اهر يک . تر شودتر و کاملمفاهيم براي ارزيابی روشنشود تا ثبت شده در گروه به بحث گـذارده مـی

 د که درتصميم گروه آن تصميمی خواهد بو .کنندبندي میو مخفيانه عقايد را درجه مستقلبطور اعضاء 

 ين امتياز را به دست آورده باشد.مجموع بيشتر

 

 هاي نوآوري سازمانیمدل

 : فناوريمدل فشار  -1

کل )ش اين مدلدر شد. يک مدل خطی تعريف می رايند نوآوري بر اساسف 1950 – 1960هاي در طی سال

رفته گشکل  "توليدگرايی"بيشتر براساس فلسفه  و ترين مدل نوآوري سازمانی استکه قديمی (4 شماره

شود و در مراحل بعد به توسعه محصول، جديدي شروع میمی شود که نوآوري با تحقيق علض میفر، است

 د.اهد رسيديد با موفقيت به فروش خوخاتمه، کاال، خدمت يا فرايند ج رسد و دری میتوليد و بازارياب

 فناوريمدل فشار  - 4شماره  شکل

 

 
 

داد و تاکيد بر روي تحقيق و  مدل براي ايجاد بازار پيشرو، بايد تحقيقات علمی را بهبود و توسعه بر طبق اين

در نظر گرفته نشده است. بنابراين تنها جوابگوي صنايع  خورد بين مراحلبازن مدل هيچ در اي .است 3توسعه

 از محصوالت جديد در بازار درصد80نتيجه چنين مدلی اين بود که د. خواهد بو هااي مانند پتروشيمیساده

 ند.دق شموف درصد20شکست خوردند و فقط 

                                                 
3 -Research & Development 

R&D نياز  ازار  ازاريا ي تو يد 
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 مدل جذب بازار:  -2

و دانش تخصصی واحد  فناوريخواست با فشار که می فناوريدل فشار از شکست مو پس  1960از اوايل 

هاي مشتريان شدند ببرد، توليدکنندگان متوجه اهميت و نقش نيازها و خواسته فروش را باال ،تحقيق و توسعه

 "بازارگرايی"آوردند. به عبارت ديگر مدل جذب بازار براساس فلسفه  و به بازاريابی و تحقيقات بازار روي

باعث ايجاد نياز  و تقاضاي بازار مستقيماً اندها نتيجه تقاضا و نياز بازارنوآوري ،در اين مدل .شکل گرفت

ها حاصل کار واحدهايی است که به طور مستقيم با بيشتر نوآوريو  دوشها میشرکت فناوريجديد توسعه 

ها گذاريسرمايه شناسند و محلبهتر میاند، چون که اين واحدها، نياز و خواسته مشتري را ارتباط مشتري در

گذاري هاي تحقيق و توسعه سرمايهپروژه کند که در چهدهند. در اين مدل، بازار تعيين میرا بهتر تشخيص می

 ت.يد بر روي بازار و نياز مشتري اسکأشود و ت

 جذب بازارمدل  - 5شماره  شکل

 

  
 

اند. اما اين مدل نيز مسائل و از اين مدل استفاده کرده ،از محصوالت جديد موفق درصد80 دهدآمار نشان می

هنگام طراحی و ساخت  ،تحقيقات بازار و بازاريابی از جمله اينکه توليدکننده بعد مشکالتی به همراه داشت از

 شد.ها و مشکالت میمتوجه بسياري از کمبودها و ناسازگاري

 : مدل اتصالی -3

توان در اين نتيجه رسيدند که فرايند نوآوري را نمی به قبلیخطی ساده  هايي از محققان با بررسی مدلبسيار

. بلکه گاهی اوقات تحقيقات علمی باعث توليدات جديد در بازار بيان کرد هاي خطی به طور شفافقالب مدل

دادن  ند. در واقع هدف مدل سوم نشانکنيز نياز بازار واحد تحقيقات را وادار به نوآوري می شود و گاهیمی

است. يعنی گاهی اوقات و  خورد بين واحد تحقيق و توسعه و بازار بودهبازتوالی عمليات در نوآوري و وجود 

کند تا تحقيقات علمی جديدي انجام وارد می توسعه فشار در برخی از صنايع، تقاضاي بازار بر بخش تحقيق و

 ت.مستقل تحقيق و توسعه بوده اس هايه فعاليتدهد و گاهی اوقات نوآوري نتيج

 : ايمدل شبکه -4

ها )يا حتی در سطح ملی( نبود. بنابراين ها در سطح شرکتنوآوري مدل سوم هم جوابگوي بسياري از

خورد بازبه  هاي جديد،پنجم با فاصله زمانی کوتاهی از هم شکل گرفتند که در مدل هاي نسل چهارم ومدل

 چهارم به توسعه موازي هر مرحله در کنار مدلدر  جه بيشتري مبذول شده است.مراحل تو در بين

منابع  و هاي افقی توجه شده است، بر روي مشتري و نياز مشتري تمرکز بيشتري وجود دارديکپارچگی

 روي تحقيق و توسعه بر تاکيد در اين مدل ها در نظرگرفته شده است.کنندگان هم بخشی از منابع شرکتمينأت

 .د(هاي قابل تولي)طراحی توليد است ساخت و و

 تو يد R&D  ازاريا ي نياز  ازار
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 مدل یکپارچه:  -5

هاي نوآور مشکالت مدل جذب بازار باعث شد که مدل يکپارچه شکل گيرد، اين مدل که محيط سازمان

بهترين بستر براي اجراي آن است و کارآفرينان در آن نقش محوري دارند، مدلی است که مدل جذب بازار و 

نسل پنجم بيشتر  در مدلکند. سازگار می هاي سازمان يکپارچه وساير امکانات و ظرفيت را با فناوريفشار 

ها بوده است. و خارجی شرکت هاي مختلف داخلیهاي توسعه در بين سازمانهدف يکپارچه کردن استراتژي

هاي ه از تکنيکهاي نزديک به هم باشند. با استفاداستراتژي نفعان يک کاال يا خدمت، دارايبه طوري که ذي

، هايی با ديدگاه فراينديبه سمت سازمان و حرکت موازي به جاي توسعه متوالی سازمانی جديد مثل توسعه

برابر  پذيري شرکت درکيد اين مدل بر روي انعطافأبه اين ديدگاه جديد نوآوري دست يافت. ت توانمی

 ه.شد قيمت تمام است تا تمرکز بيشتر بر روي کيفيتتغييرات و سرعت در توسعه است و 

 ،کنند، سپس باتوجه به نواقصرا کشف می فناوريهاي بازار و ابتدا کارآفرينان سازمان فرصت در اين مدل،

نياز را با  طرف ديگر ابزار و وسايل مورد دهند و ازهاي بازار، نيازهاي بازار را تشخيص میها و دفاعواکنش

اندازه سازمان و ساير مالحظات را با  ،مديريتی ،عدي امکانات مالینيازهاي بازار يکپارچه و در مرحله ب

باعث يکپارچگی و  ،کنند. کارآفرينان به عنوان عامل کليدي اين مدلنيازهاي يکپارچه شده فوق سازگار می

 شوند و به اين ترتيب مشکالت اين دو مدل را همزمان بامی فناوريهاي جذب بازار و فشار سازگاري مدل

 .کنندمديريتی و ساختاري سازمان برطرف می ،اداري ،ع مالیموان

 ش:مدل زنجیره ارز -6

کالين  -دهد، مدل روزنبرگ فرايند نوآوري را توضيح می خطی که عناصر مختلف شايد بهترين مدل غير 

 ت:کرده اسرا در چهار مرحله خالصه  فرايند نوآوري ،باشد. اين مدل

 ر.شناخت پتانسيل و نياز بازار کا (1

 د.طرح تحليلی براي توليد محصول جديابداع کردن يا ايجاد  (2

 د.ها و طراحی مجدتست کردن طرح طراحی با جزئيات، (3

 د.تولي (4

 

 ز:ند نوآوري طبق اين مدل عبارتند اثر بر فرايؤم هايترين فعاليتبنابراين عمده

 ،تحقيق و توسعه  (1

 ،تجهيز و مهندسی صنايع  (2

 ،ز توليدقبل اراه اندازي توليد و کارهاي  (3

 ،بازاريابی محصوالت جديد (4

 ، وتکنولوژيهاي غيرفيزيکی و فيزيکی کسب (5

 ی.طراح  (6
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 هاي سازمان خالقویژگی
هاي افراد خالق را که نياز ويژگیشخصات و مهاي سازمان خالق بپردازيم الزم است تا پيش از آنکه به ويژگی

است نه افراد خالق خصوصيات شخصيتی برخی از زير،  مواردبطور کلی  باشند، بشناسيم.هاي خالق میاساسی سازمان

 اينکه با اينگونه رفتارها، انسان بتواند به خالقيت برسد.

 .سالمت روانی و ادراکیبرخورداري از  (1

ر ايجاد و ارائه پيشنهادهاي توانايی د وپذيري ادراک وانايی ايجاد تعداد زيادي ايده بطور سريع و انعطافت (2

 .جديد

هاي جديد چيدگی نسبت به سادگی يا بطور واضح توجه کردن و در نظر گرفتن چالشترجيح دادن پي (3

 مسائل پيچيده 

هاي زياد در باره يک مسئله، داشتن خصوصيات ذهنی، عاطفی و اجتماعی همچون کنجکاوي، دادن ايده (4

ادي، هاي غير عادي، توجه جدي به جزئيات، دقت و حساسيت نسبت به محيط، روحيه انتقارائه ايده

عالقه وافر به آزمايش کردن و تجربه، نگرش مثبت نسبت به نوآفرينی، آرامش و آسودگی خيال، عالقه به 

هاي گوناگون زندگی، دلگرمی و اميد به آينده، توانايی برقراري تکلفی در نوع لباس و جنبهسادگی و بی

شهامت، پيش قدمی در قبول و  ارتباط عميق و صميمانه با ديگران، اعتماد به نفس و احترام به خود،

هاي گوناگون، قدرت جلب حس پذيري و توانايی سازمان دادن به فعاليترويارويی با مسائل، مسئوليت

 اعتماد و اطمينان ديگران، تمايل به تعريف و تمجيد از خود، 

 گويیطبعی و بذلهشوخ (5

 

هايی نظير آنچه در زير بدان وصيات و ويژگیتوانيم خصنوآور و خالق بياندازيم، میهاي اگر نگاهی به سازمان

 :مشاهده کرد ،شوداشاره می

اي که به بالندگی مديريت کمک از عوامل عمده است ودر يک سازمان خالق رقابت کامل و فشرده  (1

بديهی  .شوداتالف وقت گناه شمرده می ،خوب چون بر پايه يک فرهنگ .استفرهنگ مردم  کند می

 اسبی بمنظور رقابت، خالقيت بهتر شکل خواهد گرفت. است در چنين بستر من

هاي خالق بر اين باور هستند که دانش در سطح سازمان به وفور پراکنده شده است و مديران به سازمان (2

 توانند افکار و نظرات ديگران را مستقيم و بدون واسطه دريافت کنند. راحتی می

توانند ن خالق بوده و آنها بر اين اعتقاد هستند که میسازمايک هاي احترام به افراد از ديگر ويژگی (3

هاي اجتماع و جلب رضايت آحاد مردم هدف همگام با نيازهاي سازمان، رشد کنند. و توجه به نيازمندي

 شود. شمرده میها آننهايی 

ارند غول هستند داراي يک تخصص ويژه نبوده و اين امکان را دها مشمجموعهافراد متخصصی که در اين  (4

گروهی  در اين سازمان کارِ باشند.بايستی گردش شغلی داشته که براي قرار گرفتن در جايگاه مناسب می
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ت آنها با سازمان و روابط دائمی و بلندمدو تعامل بين کارکنان به پيشرفت آن افزوده و در نتيجه 

 .  هاي آن بشمار آيدتواند از ديگر ويژگیبرخورداري آنها از امنيت شغلی می

تغيير بعنوان يک ارزش مثبت بوده و تمامی مديران اين موضوع را به عنوان تنها عامل  هادر اين سازمان (5

 کنند. دانند و با خشنودي آن را پذيرفته و در برابر آن مقاومت نمیثابت و گريزناپذير می

 

 نقش مدیر در پرورش خالقیت 
تواند توانايی و استعداد زيرا مديريت میبااهميت دارد،  وحساس  ینقشهاي خالق و نوآور مديريت در مجموعه

دا يو نوآوري را در بين افراد ايجاد، ترويج و تشويق کند. هنر مدير خالق عبارت است از استفاده از خالقيت ديگران و پ

مان را براي خودش بتواند خالق باشد و هم افراد سازهم . مدير خالق بايد فضايی ايجاد کند که هاي خالقکردن ذهن

و اين فضا، فضايی است که از کار روزمره به دور است و براي اينکه افراد در سازمان به تفکر  ،خالقيت تحريک کند

سيار مهم و هاي بها امکان بروز داده شود. يکی از شيوهبايد محيطی ايجاد شود که در آن به نظريات و انديشهبپردازند 

و بدون مشورت است  ،حتی رشد اجتماعی ا و همين طور خالقيت و نوآوري وهپرورش شخصيت انسان در جاذبهپر

اي ترديد افرادي که اهل مشورت هستند از عقل و فکر بيشتري برخوردارند و آنان که اهل آن نيستند از اين امتياز بهره

 ندارند. 

هر سه مورد را تحت تأثير  توانندکه مديران می هستند خالقيت لفهؤسه م ،هاي تفکر و انگيزشتخصص، مهارت

توان حتی با لفه اول بسيار دشوارتر از انگيزش است. انگيزش درونی را میؤالبته تأثيرگذاري بر روي دو مقرار دهند. 

اي افزايش داد. اين بدان معنا نيست که مديران بايد بهبود تخصص تغييرات جزيی در محيط سازمان به طور قابل مالحظه

آنها بايد بدانند که شود، بندي در اقدام مطرح میخالق را فراموش کنند. اما زمانی که اولويت هاي تفکرو مهارت

 تري را موجب خواهد شد.اقدامات مؤثر بر انگيزش درونی، نتايج فوري

 

  نتیجه گیري
طالب هاي بزرگ بايد ها براي بقا و کسب موفقيتپويا و رقابتی امروزي سازمان ،در شرايط محيطی نامطمئن

توجه  ،کنندهاي بديع و خالق براي مسائل سازمانی ارائه میهاي نو باشند و در اين راستا به افرادي که رهيافتانديشه

هاي خوب و حتی انديشه ،لحاظ انديشه خاصی مبذول دارند. اگر کمی دقت شود به اين نکته پی خواهيم برد که ما از

 است. در هاي نوشود تمايل و اشتياق مديران به قبول انديشهآن احساس می کمبودي نداريم بلکه چيزي که کمبود ،مفيد

توليدات و  ،زيرا در تحليل نهايی د،هاي جديد باشنهاي جديد، طالب انديشهواقع مديران بايد بجاي توليدات و روش

ها با مديريت سازمان ،وان گفتتيابند. بنابراين میها کاربرد میطريق آنها انديشه وسايلی هستند که از ها صرفاًروش

مقابل اتفاقات  ريسک بزرگتري که همانا غافلگيري در حقيقت با در ،هاي نو و اقدامات تازهعدم قبول ريسک طرح

 شد. جديد است مواجه خواهند
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ها عبارتست از شناخت افراد خالق و مبتکر در درون امروزه مهمترين وظيفه رهبران و مديران ارشد سازمان

طريق ايجاد بستر  نگهداري و ايجاد انگيزه در آنها از بيرون سازمان و حفظ و ان و همچنين جذب افراد خالق ازسازم

 الزم و مناسب.

کنترل و  ،سازماندهی ،ريزيبرنامه"بودن اصول مديريت  هاي موفق و نوآور به کارآمدسازمان ،در شرايط کنونی

بازي رقابت به  رهبري صنعت و شکست قواعد ،معتقدند که براي خالقيت نگرند ومی به ديده شک و ترديد "مانند آنها

کارکنانی خالق و کارآفرين نياز دارند که بدانند در هر زمان از کدام پنجره ذهن خود به مسائل نگاه کنند و قادر باشند 

  مسائل را براي هر لحظه از زاويه جديد بنگرند.
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