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][Type text

راهكارهاي خالقيت در سازمان

][Type text

خالقيت و توليد افكار و اندیشه هاي جدید توسط مدیران و كاركنان سازمانی داراي اهميت ویژه اي است و این مهم
در سازمان از جایگاه واالیی برخوردار است .وقتی تفكر براي انسان سازمانی عادت شود به دنبال آن خالقيت و توليد
افكار و اندیشه هاي جدید در تک تک كاركنان به صورت یک امر روزمره و هميشگی درآمده و نهادینه می گردد و
سازمان تبدیل به یک سازمان خالق می شود كه حاصل آن ایجاد سينرژي(هم افزایی) در خالقيت است.
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مفهوم و ماهيت خالقيت
 در فرهنگهاي لغت فارسی خالقيت به معناي آفریدن ،به وجود آوردن و آفرینش به كار رفته است
 خالقيت به معناي توانایی تركيب ایده ها در یک روش منحصر به فرد یا ایجاد پيوستگی بين ایده هاست.
 خالقيت عبارتست از به كارگيري توانایيهاي ذهنی براي ایجاد یک فكر یا مفهوم جدید.
 خالقيت عبارتست از توانایی تجسم ،پيش بينی و ایجاد ایده ها.
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پيدایی و توليد یک اندیشه و فكر جدید

][Type text

خالقيت

عملی ساختن اندیشه و فكر

نوآوري

نوآوري به معنی به کارگيري تفكرات جدید ناشی از خالقيت است که در یک سازمان می تواند به صورت یک کاالي جدید
خدمت و یا راه حل جدید انجام کارها باشد .تخيل خالق نيرویی است که شخصی براي پيداکردن راههاي بهتر انجام دادن
یک کار دلخواه به کار می گيرد.
به طور كلی براي ایجاد خالقيت مراحل زیر بایستی عملی شود:
آمادگی  :در این مرحله باید مشكل و یا طرحی را مشخص سازید که مایل به حل آن هستيد؛
خلق اندیشه :در این مرحله اندیشه هاي خالق و حياتی به ذهن شما می رسد و این احتمال که در نهـــــایت مشكل شما
حل شود افزایش می یابد .در این مرحله می توانيد راه حلهاي گوناگون را درنظر بگيرید؛
مرحله باز پيدایی  :در این مرحله راه حلهاي غيرعملی حذف ،اندیشه هاي مشابه کنار گذاشته و به اندیشه هایی که براي
روشن تر ساختن آن به اطالعات یا به تفكر بيشتري نياز است توجه بيشتري می شود؛
مرحله قضاوت :در این مرحله اندیشه ها مورد ارزیابی قرار گرفته و عملی می
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ویژگيهاي افراد خالق
 - 4تمركز بر یک موضوع و یک كار:
باتوجه به اینكه اثربخشی خالقيت بسته به سادگی و تمرکز دارد افراد خالق عمدتاً بر یک کار متمرکز می شوند .افراد خالق
خالقيتهاي اثربخشی خود را از جاهاي کوچک شـــروع می کنند .خالقيت به دانش و مهارت و تمرکز نياز دارد .این واضح
است که افرادي استعداد بيشتري براي خالقيت دارند .اما این استعدادها در یک زمينه محدود و مشخص است .درحقيقت
نوآوران به ندرت در بيش از یک زمينه فعاليت دارند و این در تمام موفقيتهاي نوآورانه آن صدق می کند.
خالقيت نيز مانند کوششهاي دیگر نياز به استعداد ،دانش و مهارت دارد .اما وقتی این موارد تامين شد ،نياز به کار سخت،
متمرکز و هدفمند دارد .وقتی تالش ،پشتكار و تعهد نباشد ،استعداد ،دانش و مهارت بی فایده است.

 - 2داراي روحيه علمی و پژوهشی هستند:
افراد خالق با مسائل و امور مربوط به سازمان و حتی زندگی شخصی برخورد اصولی و علمی داشته و تحقيق و پژوهش را
براي حل مشكالت کارساز می دانند و این به خاطر این است که استفاده از راه حلهاي جدید موجب صرفه جویی شده و
زودتر می توان به نتيجه رسيد .به کارگيري روشهاي تحقيق علمی و روش حل مسئله براي مدیران خالق و نوآور امري
طبيعی و روزمره است.
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به طور کلی ویژگيهاي افراد خالق در بعد داشتن روحيه علمی و پژوهشی به طور فهرست وار عبارتند از:



داراي روحيه کنجكاوي قوي هستند؛
از مطالعه مطالب و موضوعهاي جدید لذت می برنند؛

 به جاي حل مشكل عمدتاً مسئله یاب هستند و قبل از بروز مشكل به سراغ مشكالت و حل آنها می روند؛
 داراي تفكر علمی و فعاليتهاي نظام مند هستند؛
 در پی توليد افكار و اندیشه هاي جدیدند؛
 به دنبال بومی کردن تحقيق و پژوهش در امور عادي کار و زندگی هستند؛

 - 3.حد باالیی از قابليت خطرکردن دارند:
خالقيت خصيصه آدمهایی است که جرئت خطرکردن دارند فرد حرفه اي در هيچ عرصه اي علم یا بازار بورس به دنبال
«بحث موفقيت پنجاه پنجاه» نيست .به عكس ،جویاي موقعيتی است که در آن بتواند کاري کند تا دانش برتر به بار نشيند.
گاه این دانش برتر حاصل پشتكار در کسب «قطعه هایی» بيش از اکثر افراد دیگر است .گاه تصادفی حاصل می شود .اما
هرگونه که حاصل شود ،بعيد است که عنصر خطر را به کلی حذف کند.
به طور كلی می توان مشخصه هاي اصلی خطرپذیــــري افراد خالق را به طور فهرست وار به شرح زیر بيان كرد:
 3-4در بيان نظر و عقيده خود جرئت دارند؛
 3-2در عمل و اجــــــرا جسارت به خرج می دهند؛
 3-3مسئوليت پذیرند؛
 3-4بدون هـــراس فكر و نظر خود را پياده می کنند؛
 3-5آمادگی براي ماجراجویی هاي علمی و اجتماعی دارند؛
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 3-6براي تجربه شكست و رسيدن به موفقيتها آماده اند.
عملكرد خالق مستلزم دست زدن به خطرهاي حساب شده هم هست ،که در آنها هم دقت محاسبات بر دانش برتر استوار
شده است .قبول خطر هميشه با شناخت یا خطرات و تجزیه و تحليل آنها به مبناي ميزان اثرگذاري بر سازمان شروع می
شود و (افراد خالق) برمبناي اطالعات جمع آوري شده و آگاهی ،به ارزیابی ریسک از طریق انجام فرآیند اصلی زیر می
پردازند:
الف  -برآورد ميزان ریسک (اندازه گيري ریسک)؛
ب  -سنجش ریسک ،چقدر این ریسک نسبت به ریسک هاي دیگر بزرگتر است؛
ج  -تصميم گيري در مورد ریسک (آیا این ریسک با درنظر گرفتن معيارهاي متداول روز قابل قبول است)؛
د  -اقدام الزم در مورد ریسک

 - 1داراي روحيه نقادي باالیی هستند:
از جمله خصایص افراد خالق این است که خود از جمله افراد انتقادکننده بوده و انتقادپذیر هستند و روحيه نقادي را از
طریق ارائه اطالعات به کارکنان ،توجه و پذیرش نظرات کارکنان ،ایجاد انگيزه نقد و ارائه راه حل ،انجام نظرسنجی از
کارکنان ،استقرار سيستم پيشنهادات در سازمان اشاعه می دهند .وقتی روحيه نقادي در تک تک کارکنان ایجاد شد .این امر به
عنوان باورهاي مشترک درآمده و در سازمان نهادینه می گردد .نقد را می تـوان نـــرم افزاري براي توسعه فكر و ظرفيت
ذهنی و علمی بشر دانست .در نقادي افكار ،و مباحث علمی و سازمانی مختلفی مورد بحث قرار گرفتـــه و از دل آنها اندیشه
هاي نو پرورش می یابد و به عنوان راهكارهاي عملی مشكالت سازمان را حل می کند و در نهایت در دل نقادي خالقيتهاي
فردي شكل می گيرد و افراد خالق سازمان را تبدیل به یک سازمان خالق می کنند.
7

راهكارهاي خالقيت در سازمان

][Type text

راهكارهاي تقویت خالقيت؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 - 4به كارگيري استراتژي تمركز و سادگی:
خالقيت باید فقط یک کار انجام دهد در غيراین صورت مردم را دچار سردرگمی می کند .خالقيتهاي اثربخشی از جاهاي
کوچک شروع می شود .آنها از اول خيلی بزرگ نبوده اند و تنها براي انجام یک کار خاص بوده اند .خالقيت پيش از آنكه
حاصل نبوغ باشد ،حاصل کار است .خالقيت به دانش ،مهارت و تمرکز نياز دارد .این واضح است که افرادي استعداد بيشتري
براي خالقيت دارند ،اما این استعدادها در یک زمينه محدود و مشخص است .در حقيقت نوآوران به ندرت در بيش از یک
زمينه فعاليت دارند.
بنابراین ،بایستی در ایجاد و پرورش خالقيت استراتژي تمرکز به یک موضوع ،یک فكر ،یک کار در سازمان و یا جامعه
انتخاب شود تا افراد بتوانند از مجموعه توانمندیهاي ذهنی و عقلی خود در راستاي به وجودآوردن روشهاي جدید و ابداع
پيرامون یک موضوع خاص استفاده بهينه اي کنند ،زیرا مشغول ودرگيرشدن با چند زمينه کاري موجب سطحی نگري شده
واز عميق فكرکردن جلوگيري می کند و در نتيجه خالقيت حاصل نمی شود.
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 - 2آموزش خالقيت:
خالقيت و نوآوري امري است که وجــود آن دائماً در سازمان احساس می شود .بنابراین ،باید نهادینه شود و جزء کار و
فرهنگ سازمان گردد .هرگاه مدیران سطوح عالی و سياستگذاران سازمان ،خود به خالقيت و نوآوري به عنوان فعاليتهاي
ضروري و حياتی باور نداشته باشند هيچ فعاليتی در این زمينه دوام نخواهد یافت .ایجاد هسته هاي پژوهشی و نوآوري در
سازمان می تواند کار خالقيت و نوآوري را تسهيل و تسریع کند .ایجاد باورهاي مشترک براي نوآوري و اینكه به عنوان یک
هنجار مشترک در سازمان به خالقيت نگریسته شود نياز به آموزش دارد .مهمترین فعاليت و راه رویارویی با تحوالت عظيم و
زندگی آینده را براي پذیرش تغيير ،آموزش می داند .آموزش موثر و پرمایه به افراد کمک می کند تا آنها بتوانند به رشد و
توانایی کافی در شغل خود دست یابند و با کارآیی بيشتري کار کنند .مدیران باید بدانند که یكی از هدفهاي مهم در آموزش
در محيط پرتالطم و متغير کنونی ،آموختن شيوه هاي خالقيت و نوآوري است

 - 9به كارگيري فنون پرورش خالقيت:
 9-4طوفان فكري :در این تكنيک مسئله اي به یک گروه کوچک ارائه شده و از آنان خواسته می شود فی البداهه و به
سرعت نسبت به آن واکنشی نشان داده و براي آن پاسخی بيابند .اصول طوفان مغزي عبارتند از:
الف  -هيچ انتقادي نباید از هيچ نظریه اي صورت پذیرد؛
ب  -راحت بودن و با دنده خالص رفتن مورد تشویق قرار می

گيرد؛

ج  -بر دستيابی به حداکثر تعداد نظرات تاکيد می شود؛
د  -همه چيز یادداشت می شود ،حتی موارد تكراري؛
ها :همه نظرات تكوین می یابند و هيچ چيز رد نمی شود
و  -به تعداد نفرات باید هدفهاي مشخص و دشوار تنظيم گردد؛
ز  -زمان الزم براي طوفان مغزي موفقيت آميز باید بسيار کوتاه باشد.
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- 9-2روش حل مسئله :به کارگيري روش حل مسئله یكی از مكانيسم هاي موثر در پرورش توانمندیهاي خالقيت کارکنان
است .وقتی در افراد سازمان این عادت ایجاد شود که در برخورد با مسایل به تفكر بپردازند و از تراوشات فكري خود در
یافتن راه حلهاي جدید بهره گيرند خالقيت روان تر می شود .بایستی از طریق حاکم کردن تفكر منطقی زمينه هاي خالقيت و
نوآوري را فراهم ساخت.
 9-9استفاده از فعاليتهـاي استعـاري :خالقيت به وسيله فعاليت استعاري الگوي بدیعه پردازي ،تبدیل به جریانی آگاهانه می
شود .استعاره ارتباطی از شباهت (مقایسه یک چيز یا نظر با چيز یا نظر دیگر و به وسيله استفاده از یكی به جاي دیگري) را
به وجود می آورد .جریان خالقيت در خالل این جایگزینی ها رخ می دهد ،یعنی مطالب آشنا را به مطالب ناآشنا ارتباط داده
یا نظر جدیدي را از نظرات آشنا به وجود می آورد .عمده ترین فعاليتهاي استعاري عبارتند از:

 9-9-1استفاده از قياس شخصی :تاكيد قياس شخصی ( )PERSONAL ANALOGYبه مشغوليت همدلی
( )IDENTIFICATIONاست.
مثال  :یک شيميدان خود را با مولكول هاي در حال حرکت همانند می سازد .او ممكن است از خود بپرسد «اگر یک
مولكول باشم چه احساسی خواهم داشت؟ قياس شخصی ،نياز دارد که فرد وجود خود را کنار بگذارد .هرچه فـاصله
مفهومی ،بــه وسيله کنارگذاردن خود بيشتر گردد احتمال اینكه کارکنان به خلق و یا نوآوري بپردازند ،بيشتر می شود.

 3-3-2استفاده از قياس مستقيم( : )ANALOGY DIRECTقياس مستقيم مقایسه ساده دو موجود با مفهوم است.
مثال :کرمی را در حال نقب زدن درون چوبی در نظر بگيرید  .کرم با جویدن چوب ،راهش را با نقب زدن براي حرکت
خود به جلو همــوار می کند ،آقاي «مارچ ایزومبارد برونل» با الهام گرفتن از این ایده به این فكر می افتد که از اتاقک هوا
براي تونل کشی زیر دریا استفاده کند که این امر خالقيت را شكل می دهد.
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جمع بندي

باتوجه به مطالب گفته شده در مورد خالقيت ،ویژگيهاي افراد خالق و راهكارهاي تقویت خالقيت ،مدیران و کارکنان
سازمانها می توانند باآگاهی از ميزان خالقيت و تقویت آن از حداکثر توانمندیهاي فكري ،ذهنی و عقلی خود در جهت
پویاکردن سازمان بهره گرفته و از طریق ایجاد ،پرورش و کاربردي نمودن خالقيت ،روحيه جسارت علمی ،انتقادگري و
انتقادپذیري ،روحيه علمی و پژوهش را در تک تک کارکنان سازمان تقویت کند .این امر می تواند سازمان را تبدیل به یک
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سازمان خالقی کند که بازنگري روالهاي گذشته و توليد افكار ،اندیشه ها و کاال و خدمات جدید از طریق تراوشات فكري
کارکنان سرلوحه کار آن باشد و نوگرایی به عنوان یک ارزش نهادي جزء باورهاي مشترک سازمان شود.
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