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 )خالقيت ، نوآوري و مديريت(در 

اشاره شد كه خالقيت با تولد انسان متولد شده و با مرگ انسان از بين مي رود اما در طي اين مدت با رخوت و كم كاري دچار
 به خصوصيات افراد خالق ، چگونگي همچنين ضمن اشاره.  دامنه آن گسترش مي يابد  لم مهارتافت و با تمرين ، افزايش ع

بيدار سازي خالقيت خفته نيز به اختصار بيان گرديد ، اكنون به مشخصات و ويژگيهاي سازمانهاي خالق ، نقش مديران در
  :ايجاد سازمان خالق و موانع خالقيت مي پردازيم 

    سازمان خالقخصوصيات و ويژگيهاي

    رعايت كرامت انساني و احترام به افراد-1

در سازمانهاي خالق كاركنان به عنوان. در اين سازمانها حفظ حرمت و شخصيت انسانها از اصول اساسي شمرده مي شود 
 و ايده هاي انها درسرمايه هاي واقعي سازمان مورد اعتماد و اطمينان بوده ، اختيار الزم به آنها تفويض گرديده و از نظرات

   .تصميم گيريها ، برنامه ريزي ها ،اجرا و ارزشيابي استفاده كامل مي شود

   فرهنگ ارتقاي بهره وري -2

سازمان خالق سازماني است كه در ان بستر الزم براي بهبود مداوم فعاليت ها مهيا است ،كازكنان به درجه اي از رشد و تكامل
ي را به عنوان فرصتي براي ارتقاء تلقي كرده و پيوسته در انديشه و در عمل در حال بهبودرسيده اند كه هر نقصي و مشكل

   .مستمر فرايندها هستند

   مديران هميشه در صحنه-3

در سازمانهاي خالق حصارهاي ما بين مديران و كاركنان شكسته شده و فاصله به حداقل رسيده است بطوريكه حضور و اثر 
 افقي به حداكثر رسيده و نزديكي بي پيرايه و دراين سازمانها ارتباط. ي سازمان مي توان حس كردمديران را در جاي جا

   .صميمانه مديران و كاركنان يك ارزش سازماني مي باشد

    رقابت كامل و فشرده-4

 در بهبود امور بوده ودر سازمانهاي خالق كاركنان و مديران بخشهاي مختلفي در قالب تيمهاي كاري و ارتقاء مشغول فعاليت  
   .سازمانها همواره در حال رقابتي سالم ، فشرده و كامل در جهت نيل به نقص صفر و دستيابي به ماموريت و رسالت سازماني

  توجه تمام و كمال به مشتريها -5

 عرصه هاي مديريت ودر سازمانهاي خالق همه بر اين اعتقاد هستند كه وجود سازمان به خاطر مشتريهاست ، بنابراين در همه
در اين سازمانها ،سازماندهي و برنامه ريزي دقيقي جهت رساندن صداي مشتري. اجرا حداكثر بهره از مشتريها برده مي شود 

  .به درون سازمان انجام مي پذيرد و تمامي اركان سازمان با شناسايي نيازها و انتظارات مشتريها درصدد جلب رضايت انهاست

  شغلي امكان گردش -6

بر اساس(ر اين سازمانها كاركنان صاحب تخصص ويژه نبوده و با توجه به قابليت ها و توانايي هايشان در جايگاههاي مناسب د



درهمه, در اين سازمانها همه . قرار گرفته و در خدمت سازمان مي باشند) اهداف سازماني و بر اساس شرايط زماني و مكاني 
   .ر حال ارتقا هستند و گردش شغلي به عنوان ارزش تلقي مي گرددحال در خدمت سيستم هميشه د

    فرهنگ كار تيمي-7 

در سازمانهاي خالق مشاركت جمعي بهره گيري از نظرات كاركنان و هم فكري در چارچوب تيمهاي ارتقا بطور گسترده اي رايج
 و گروه گرايي جاي خود را به نگرش سيستميك ودر اين سازمانها خود گرايي, بوده و جزو فرهنگ سازماني به شمار مي رود 

   .فعاليت در قالب تيمهاي ارتقا براي بهبود فرايندها داده است

  امنيت شغلي -8

در سازمانهاي خالق تعلق خاطر عميقي بين اجزاي سازمان وجود دارد كاركنان تعهد خاصي نسبت به سازمان داشته و سازمان
ترس از دست دادن شغل را از بين برده و مديران و, روابط دو سوية بسيار عميق . دهدمتقابالً چنين تعهدي را نشان مي 

   .كاركنان جهت بهبود مداوم كار ها الزم و ملزوم يكديگر محسوب مي شوند

    ارزش تلقي شدن عامل تغيير-9

قاومت نشان نمي دهند و بي تفاوتسازمانهاي خالق سازمانهايي هستند كه در آن مديران و كاركنان نه تنها در مقابل تغيير م
نيستند بلكه با آغوش باز به استقبال آن مي روند چرا كه عامل تغيير را فرصتي براي ارتقا پنداشته و بر اين باورند كه تغيير

   .عاملي در جهت بهبود سيستم و تعالي سازمان مي باشد

     فرهنگ خود ارزيابي و خود كنترلي -10

كنترل از درون يا خود كنترلي, ه كاركنان و مديران و بسط فرهنگ ارتقا و كار تيمي در سازمانهمزمان با رشد و توسع
نظام بازرسي و كنترل سفت و سخت مديريت بسيار كم رنگ شده و افراد آزادي عمل. جايگزين كنترل از بيرون مي گردد

 با اختيار كاركنان فضا را براي بروز مسئوليت توام. بيشتري دارند اما اين امر به معني هرج و مرج و بي بندو باري نيست 
   .خالقيت بيشتر آنها آماده مي كند بدون اين كه بازرسي بر سيستم حاكم باشد

   نقش مديران در ايجاد سازمان خالق

نة الزممديران نقش بسيار چشمگير و حياتي دارند به گونه اي كه مدير قادر است زمي, در سازمانهاي هميشه در حال بهبود 
براي افزايش خالقيت و نوآوري كاركنان را فراهم كند و با رهبري خويش خالقيت آنها را برور سازد ويا اينكه عملكرد او

   .بصورتي باشد كه مانع بروز خالقيت و ابتكار گردد

مديران خالق داراي خصوصيات متعددي هستند. مدير خالق كسي است كه كار ها را توسط همة كاركنان به انجام مي رساند
   :كه به پاره اي از آنها اشاره مي كنيم

  ايجاد همسويي بين اهداف فردي و اهداف سازماني  

  رايج كردن نظام آموزشي مستمر و همگاني  

  ترويج كار تيمي و بر قراري ارتباطات همه جانبه  

 كز روي افرا د و گروههاتمركز روي فرايندها و ترويج تفكر سيستميك به جاي تمر   



 از بين بردن ترس از پيامدهاي اشتباهات ريسك پذيري و فرصت تلقي كردن اشتباهات (   

  به حداقل رساندن كنترل از بيرون و ترويج خود ارزيابي  

 محدود نكردن كاركنان با كاهش تقسيم كار و دادن حد اكثر آزادي عمل به آنها   

 شتري مداري در سازمانتمركز روي مشتري و ترويج فرهنگ م   

  تحمل راهها و پيشنهادات غير عملي و حتي دور از ذهن  

 هماهنگي و توافق كامل بين كاركنان و واحدها( تحمل تضاد در آرا و عقايد كاركنان و فرصت تلقي كردن آنها
   )لزوماً به عملكرد موفق منجر نكمي شود

                           شب چنين با روز اندر اعتناق   
   مختلف در صورت اما اتفاق                                                 

   اين هر دو ضد و دشمن اند  روز و شب
    ليك هر يك بر حقيقت مي تنند                                                     

   ديگر همچو خويش   هر يك خواهان
   خويش  از پي تكميل فعل وكار                                                 

   مولوي                                                                          
   : درسازمانها موانع خالقيت ونوآوري

  عدم اعتماد به نفس وترس از تمسخر ديگران -1

   .يا پينهاد موجب برانگيخته شدن فكري در شخص ديگري مي گرديد:اين امر سازمان رااز دو نعمت اساسي محروم ميسازد

   افظه كاريمح-2

 زوال خالقيت مي مديريت باري به هر جهت وعدم استقبال از تغيير موجب ركورد و رخوت در سيستم و كاركنان و در نتيجه
   .گرديد

   نداشتن تعهد -3

اصل اوليه و ضروري سازمانها جهت قدم نهادن در عرصه تعهد مديران و كاركنان ميباشد بدون اين تعهد همة فعاليتها در
   .روزي شكست را تجربه كرده و ره به جايي نخواهند برد ,  ارتقا و بهبود فعاليتها عليرغم اساسي و مهم بودن زمينة



   وابستگي و جمود فكري -4

نبودن تفكر و انديشه جديد و وابستگي به غير و تبعيت بي چون و چرا از آنان مانعي عمده در سر راه تفكر خالق و بروز نو
   .آوري است

   ن دانش و مهارت كافينداشت-5

همانگونه كه اشاره شد خالقيت براي شعله ور شدن نيازمند تمرين و ممارست و گسترش دامنه دانش و مهارت است
جوشش خالقيت را تجربه, سازمانهايي كه در آنها آموزش همگاني رايج نبوده و ارتقاي دانش و مهارت را ارزش تلقي نمي كنند 

   .نخواهند كرد

   صبر و حوصله  نداشتن-6

تعجيل در دستيابي به اهداف و نداشتن برنامه بلند مدت براي رسيدن به سازماني خالق و پويا مانعي عمده در راه بروز خالقيت
   .است

   عدم تمركز ذهني -7

 و عدمبر گزيدن اهداف متعدد و غير مرتبط, نداشتن ماموريت و رسالت سازماني روشن , پريدن از موضوعي به موضوع ديگر 
   .بر موضوعي ويژه مانع ظهور خالقيت است تمركز

   تفكر خط تراموايي-8

اين تفكر مانع عمده در مقابل تغيير خالقيت هاست چرا كه طريق از قبل پيموده شده را توصيه مي كند و آنها را تنها راه انجام
   فعاليتها مي پندارد

   عدم انعطاف پذيري-9

حداقل رسانده و آنها را از ارائه انديشه اي نو دلسرد مي كند در نتيجه افكار و عقايدي جديدبتدريج مشاركت كاركنان را به 
   .را نمييابند زمينه ظهور

   قضاوت و ارزيابي فوري-10

   .نظرات جديد بدون داشتن فرصت ارزيابي با موضع گيري مديران راهي سطل اشغال مي شوند

عالمي ديگر ببايد((, شيوة سنتي ورايج فعلي سازمانها قابل اداره كردن نيستند از آنچه گذشت چنين استنباط مي شود كه با 
بايد از چارچوبهاي ساخته شده كه حاصلي جز محدوديت و محصور كردن كاركنان نداشته و ندارند خارج)) ساخت و ز نو آدمي

يرات به قدري شديد و پيشرفتها به قدريبايد به گونه اي ديگر انديشيد بايد به گونه اي ديگر حركت كرد امروزه تغي, شد
چنين به نظر مي رسد كه در اين آشفته بازار با.بسيار مشكل شده است, سريع هستند كه پيشبيني آينده اي در هالة ابهام 

فتحتكيه بر فلسفه مديريتي جامع مي توان از فضاي ابهام آلود حاضر فرصتي براي تغيير فراهم ساخت تا راه به سوي قله هاي 
از بين بردن موانع و ايجاد آمادگي سازماني, اين امر با همت مديران ارشد و با شناخت موانع خالقيت ,و پيروزي گشوده گردد

باشناخت دقيق فرايندهاي سازمان و ارتقاي مستمر فراگير آنها در جهت جلب رضايت, جهت بروز خالقيت ها و ابتكارات 
همياري و مشاركت همه جانبه كاركنان صاحب دانش و مهارت فراهم, ه زمينة تالشمشتريها امكان پذير است به شرطي ك

   .گرديده باشد
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