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  معرفي درسنامه

 كارمنـدان  آمـوزش  نظام« ،2مذكور قانون نهم فصل اجرايي نامه آئين 2 ماده و 1كشوري خدمات مديريت قانون 58 ماده اجراي در
 مـذكور  قـانون  مشـمول  هـاي  دستگاه به (وقت) جمهور رئيس انساني سرمايه و مديريت توسعه معاونت توسط »اجرايي هاي دستگاه
  .3شد ابالغ

 يا حرفـه  و معنـوي  تعـالي   راسـتاي  در  كـه  شود مي  اطالق  هايي آموزش به رانيمد يهاآموزش مذكور، نظام 4/5 بند براساس
 برنامـه  و سـامانه « چـارچوب  در  فنـي  و  ادراكـي  ، انسـاني   يهـا  مهـارت   توسعه و ييافزا رتيبص و  نگرش بهبود  هاي زمينه در  مديران
  .گردد مي اجرا و طراحي »مديران آموزش

 و  مـديران   ادراكـي  و  انسـاني  ، فنـي   يهـا  مهـارت  توسـعه  و معنـوي  تعـالي  و ارتقاء نيز، ها دوره نيا ياجرا و يطراح از  هدف
 و ارزشـيابي  و  هـدايت  نظارت، ، سازماندهي ، ريزي برنامه  هاي زمينه در  يفناور و  دانش  پيشرفت با  آنان  هاي ييتوانا  ساختن  متناسب
  .است جديد  هاي مسئوليت  پذيرش  براي كارمندان و يا حرفه  مديران  ساختن  آماده و مديريتي يها نقش

 مـديران  آموزشـي  هـاي  دوره عنـاوين  بر مشتمل ،»مديران آموزش و تربيت برنامه و سامانه« گفته، پيش اهداف تحقق منظور به
  .شد ابالغ 15/12/1390 مورخ 32664/90/200 شماره بخشنامه طي و طراحي مختلف، سطوح

 اجـراي  و ريـزي  برنامـه  بـر  نـاظر  ضوابط و ها مشي خط مفاد چارچوب در و مابين في هاي همكاري توسعه راستاي در همچنين
 نگـري  آينـده  و توسـعه  هاي پژوهش و آموزش مراكز هاي مديريت 1395 سال پژوهشي و آموزشي هاي برنامه و ها فعاليت مطلوب
 توليـد  در مشـاركت « بـر  مبنـي  ،26/12/1394 مورخ 6964/1 شماره ابالغيه 6 بند موضوع، ها استانريزي  مديريت و برنامه سازمان
 بـراي  هـا  اسـتان  در موجـود  علمـي  هـاي  ظرفيت از گرديد مقرر ،»مركز استانداردهاي براساس آموزشي هاي درسنامه و علمي منابع
  شود. استفاده مذكور هاي دوره آموزشي هاي درسنامه تدوين وتأليف 

حـين انتصـاب    يهـا  دوره مجموعـه  از ،»خالقيت و نوآوري فردي« دوره آموزشـي  منابع از يكي عنوان به حاضر، درسنامه
 و آمـوزش  مركـز  مـديريت « توسـط  ران،يـ فراگ يبـردار  بهـره  يبـرا  و دوره يهـا  سرفصـل  براساس كه استمديران سطح پايه 

  .است شده ارائه و نيتدو »اصفهان استان نگري آينده و توسعه هاي پژوهش

 رفـع  بـراي  اصـالحات  انجـام  و بـازنگري  ضرورت به توجه با مذكور، مديريت محترم همكاران ارزشمند هاي تالش از تشكر ضمن
 و راهنمـايي  همكـاري،  بـا  شـود  مـي  تقاضـا  محتـرم  فراگيران و نظران صاحب استادان، همه از مطلوب، كمال مرحله به رسيدن و اشكاالت

  .كنند ياري دولت كارمندان موردنياز آثار ديگر تدوين و درسنامه اين اصالح در را ما خود، هاي ديدگاه و پيشنهادها ارائه

  

  مديريت دولتي آموزش مركز

 

                                                           

  .08/07/1386 تاريخ به اسالمي شوراي مجلس مشترك كميسيون مصوب. 1
 .10/1/1389 مورخ ك43916ت/2579 شماره نامه تصويب. 2
 .30/1/1390 مورخ 1834/200 شماره بخشنامه. 3
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  پيشگفتار

 آورىنو و خالقيت چنانچه نمايد. خلق را چيزها از رىبسيا نداتو مى لهىا ادستعدا با كه ستا ننساا ىها يژگىو از يكى ،خالقيت
 و دكور ايرز .يما زده بشر ندگىز تحيا و بقا ،پويايى ،حركت به صخال تير قعوا در ،يماربگذ ركنا بشر ندگىز صحنه از را
 قخال نكناركاو قخال ىها نمازسا ق،خال انمدير وزمرا مانىزسا ىنياد در .ستا دىنابو و گمر وىمسا ندگىز نهاحقير ارتكر
 ،مناسب مانىزسا رساختا .سدر نمى دمقصو لمنز سر به آورىنو و خالقيت يك هر ونبد كه هستند خالقيت مثلث عضالا

 كه ستا مىالزا ىمرا خالقيت يطاشر و ها مينهز و ندادفرا خالقيت در ساسىا عنصر دو انمدير زمال تشويق و پشتيبانى ،حمايت
   يابند. ستد نظر ردمو افهدا به تا ندزسا همافر را آن بايست مى ها نمازسا

 در مهم اين و است اي ويژه اهميت داراي سازماني كاركنان و مديران توسط جديد هاي انديشه و افكار توليد و خالقيت
 كه بدهند حيات ادامه پررقابت دنياي در توانند مي و هستند موفق هايي سازمان امروزه است. برخوردار وااليي جايگاه از سازمان
 در تنها نه است پذير امكان خالق كاركنان و مديران توسط امر اين و كنند كاربردي سازمان در را جديد هاي انديشه و افكار دائماً

 براي خالقيت بنابراين، است. دانشجويان و آموزان دانش خالقيت پرورش بر عمده تاكيد نيز آموزشي هاي نظام در بلكه ها سازمان
 كاركنان و مديران در را تفكر به عادت بايستي سازمان افراد در آن تداوم و ايجاد براي و است الزم سازماني هر و جامعه هر بقاي
 ساعت يك ارزش اسالمي تعاليم در كه است زياد قدري به تفكر ارزش و آيد مي وجود به تفكر با خالقيت كه چرا كرد ايجاد
   است. يافته ارتقا تفكر بدون بدني عبادت سال 60 با گاهي تفكر

 به كاركنان تك تك در جديد هاي انديشه و افكار توليد و خالقيت آن دنبال به شود عادت سازماني انسان براي تفكر وقتي
 آن حاصل كه شود مي خالق سازمان يك به تبديل سازمان و گردد مي نهادي و درآمده هميشگي و روزمره امر يك صورت
   است. خالقيت در سينرژي ايجاد
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  مقدمه

 با كه است هايي مهارت آموزش نيازمند جامعه امروزه اطالعات، گسترده جريان و تكنولوژي و دانش روزافزون پيشرفت با
 و خالق نگرشي با بتوانند كه باشد هايي انسان پرورش بايد هدف برود. پيش به فنĤوري و علم توسعه با همگام بتواند آن كمك
 ارتباط يكديگر با خوبي به بتوانند ها انسان كه اي گونه به بپردازند. آنها حل به و شده روبرو مشكالت با انهنوآور بينشي و دانش
 خالقيت آموزش نيازمند ما مردم امروزه بردارند. ميان از را مشكالت نو افكار توليد و جمعي دانش از گيري بهره با و كرده برقرار
 از انساني هر كه است شده سبب اطالعات، فزاينده رشد بردارند. قدم سعادتمند جامعه يك سوي به نو افكار خلق با كه هستند
 و علم حاوي اطالعات انداختن جريان به لذا باشد، نداشته را آنها كسب فرصت ديگري كه باشد برخوردار دانشي و علم و تجربه
 كس هر واقعي اطالعات ميزان به نيست قادر كس هيچ است. امروز دنياي در موفقيت رموز از يكي ها انسان بين در تجربه و دانش
 بيرون به آن شدن رها سبب قوي اي انگيزه كه آيد مي در حركت به زماني اطالعات اين ببرد. پي است نهفته او ذهن گوشه در كه
 شود مي سبب نهايت در و كوشند مي يكديگر رشد جهت در و حساسند يكديگر سرنوشت به ها انسان مرحله اين در .شود مي ذهن

 اين لذا بود. خواهد خالقيت و ينوآور ظهور ساز زمينه امر همين كه شود جاري آنها ميان تجربيات و دانش و علم از جرياني
 به راستا اين باشد.در داشته سازماني تحوالت بر شگرف اتيتأثير و شده ساري و جاري سازمان يك بطن در تواند مي سازي زمينه
 به آن از پس و شناخته را ينوآور و خالقيت بايستي درابتدا كه پرداخت خواهيم سازمان در ينوآور و خالقيت اهميت و نقش
  بپردازيم. سازمان در ينوآور و خالقيت اهميت و نقش

 

  ينوآور و خالقيت مفاهيم -1

  خالقيت -1-1

 بينش فرآيند توسط كه است موجود مفاهيمِ و ها ايده آميزش يا مفاهيم، و ها ايده كشف ذهني فرآيند آفرينندگي، يا خالقيت
 يا فكر يك تبلور يا ايجاد براي ذهني هاي توانايي كارگيري به يعني خالقيت واقع در شود، مي تحريك ناخودآگاه يا خودآگاه
  اند. نموده تعبير ها ايده بين پيوستگي ايجاد يا ها ايده تركيب به را آن نيز برخي كه جديد مفهوم

 ارتباطات به منجر محيط، و افراد عقايد، با تعامل حين در كه است امكانات و تخيل با بازي خالقيت گفت: توان مي همچنين
 توانايي يا مجموعه يك اقتصادي يا اجتماعي توان در هدفدار تغيير يك ايجاد براي تالش يا شود، مي معنادار و جديد نتايج و

 و است جديد محصول يك آوردن وجود به نظير مديريت دربحث است. جديد انديشه يا انگاره يك آوردن وجود به يا پرورش
 جديد هاي راه يافتن فرآيند از است عبارت خالقيت نوين، طرزي به قبلي شده طي راه يك پيمودن يا تازه راهي كردن طي يا

 و توليدات براي نوين هاي طرح و فكرها ارائه يا مسائل، حل براي جديد حل راه ارائه توانايي يعني كارها، بهتر دادن انجام براي
  ).1389 اللهي، (آيت است ها پديده آن غيبت از پس آن استمرار و جديد خدمات
  :از عبارتند مهم تعاريف از برخي است. شده زيادي هاي تعريف خالقيت براي

  سازمان. اقتصادي يا اجتماعي توان درحد هدفدار تغيير يك ايجاد براي تالش يعني خالقيت �
   است. جديد مفهوم يا فكر يك ايجاد براي ذهني هاي توانايي كارگيري هب خالقيت �
 آوردن وجود به نظير مديريت بحث (در جديد انديشه يا انگاره يك آوردن وجود به يا پرورش توانايي يعني خالقيت �
  است). جديد محصول يك

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



 خالقيت و نوآوري فردي    8

 

 از است عبارت توانايي اين دارد. ذهني تصويرسازي توانايي يا تخيل قوه با مستقيمي ارتباط خالقيت تعريف اين براساس
 و كارها بهتر دادن انجام براي جديد هاي راه يافتن فرآيند اينكه يا و ذهن در شده ادراك هاي پديده از تصويرهايي تشكيل فرآيند

 براي نوين هاي طرح و فكرها ارائه يعني خالقيت مسائل؛ حل براي جديد حل راه ارائه توانايي يعني خالقيت ديگر، عبارتي به
 تفكر است. انديشيدن يا تفكر اصلي هاي جنبه از يكي خالقيت ها. پديده آن غيبت از پس آن استمرار و جديد خدمات و توليدات
  درازمدت. حافظه در موجود شده كسب نمادهاي و اطالعات تغيير يا بازآرايي فرآيند از است عبارت

 تعاريف از بعضي بر مختصري مرور ،خالقيت از واحدي تعريف با دررابطه نظران صاحب بين جمعي توافق نبود عليرغم

 باشد شده اعطاء افراد از تعدادي به فقط كه مرموز موهبتي خالقيت كه است معتقد »الياس نوربرت« .است گرفته صورت
 .است وابسته )كنند  مي كار و زندگي آن در افراد كه جائي( اجتماعي موسسات ساختار به تماماً كه است كيفيتي بلكه ،نيست
 در .كرد جستجو سازمان بر حاكم اجتماعي ساختارهاي  درون در بايد عمده طور هب را افراد بين در خالقيت نبود دليل بنابراين
 كند مي متجاوز را فرد عمل و تفكر فرآيند كه انساني توان يك از است عبارت خالقيت كه كند مي بيان »كوين ريچار« كه حالي

  ).1997 -  كوئين ريچارد(
  

  روانشناسي يدگاهد از خالقيت تعريف -1-1-1

 نمادهاي و اطالعات تغيير يا بازآرايي فرآيند از است عبارت تفكر است. انديشيدن يا تفكر اصلي هاي جنبه از يكي خالقيت
  است: نوع دو بر تفكر درازمدت. حافظه در موجود شده كسب
 در موجود شده كسب نمادهاي و اطالعات سازي دوباره يا بازآرايي فرآيند از است عبارت همگرا تفكر همگرا: تفكر �
  درازمدت. حافظه
 حافظه در موجود شده كسب نمادهاي و اطالعات نوآرايي و تركيب فرآيند از است عبارت واگرا تفكر واگرا: تفكر �

  »واگرا. تفكر يعني خالقيت« درازمدت،
 از است عبارت توانايي اين دارد. ذهني تصويرسازي توانايي يا تخيل قوه با مستقيمي ارتباط خالقيت تعريف اين براساس

 انجام براي جديد ي راهها يافتن فرآيند از است عبارت خالقيت و ذهن در شده ادراك هاي پديده از تصويرهايي تشكيل فرآيند
 براي نوين هاي طرح و فكرها ارائه يعني خالقيت مسائل؛ حل براي جديد حل راه ارائه توانايي يعني خالقيت كارها؛ بهتر دادن

  ).1384 (محمدي، ها پديده آن غيبت از پس آن استمرار و جديد خدمات و توليدات
  

  سازماني ديدگاه از خالقيت تعريف -2-1-1

 افزايش وري، بهره افزايش مثالً سازمان؛ هاي فعاليت كيفيت يا كميت ارتقاء و بهبود براي نوين طرح و فكر ارائه يعني خالقيت
  ).1384 (محمدي، غيره و جديد خدمات يا توليدات بهتر، روش از خدمات يا توليدات ها، هزينه كاهش خدمات، يا توليدات
 و مسائل درباره سازي فرضيه اطالعات، در موجود هاي كاستي يا مسائل كردن حس فرآيند از عبارتست مختصراً خالق تفكر

 شامل خالقيت است، ديگران به نتايج انتقال سرانجام و آنها بازآزمايي و بازنگري ها، فرضيه آزمودن و ارزيابي ها، كاستي رفع
 از باشد، مي انسان ناخودآگاه و خودآگاه هايفرآيند از گرفته نشأت و باشد ارزشمند هم و اصيل هم كه است چيزي توليد
 در ها پديده ديگر همانند شود، مي داده ارجاع واگرا تفكر به اوقات گاهي خالق تفكر محصوالت علمي ديدگاه يك نظر نقطه
 فردي، ويژگي اجتماعي، محيطي شناختي،فرآيند به متنوع طور به و ندارد وجود خالقيت از يگانه تعريف يا ديدگاه يك علم

 شود مي توليد زماني خالق تفكرات است، شده داده پيوند طبعي شوخ و رواني هاي بيماري نبوغ، مانند مواردي وهمچنين شانس
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 به نياز خالقيت اند، نپرداخته آن به ديگران كه كند جستجو را جديدي ديدگاه يك و گذاشته كنار را ها فرض پيش شخص كه
 خالقيت، دارد. خاص سبكي به تفكر توانايي و بودن غيرمتعارف پشتكار، هوش، قبيل از ها ويژگي از تعدادي همزمان حضور
  )1389 اللهي، (آيت آيد. مي وجود به خودانگيخته ذهني تصورات همچون غالباً و است تالش و زحمت بدون و خودكار

 ها ايده دهي شكل غايب، عناصر ها اختالل و خالءها احساس فرآيند را تفكرخالق گرايي محيط پيشگامان از )1962( تورنس
  داند. مي ها فرضيه اين دوباره آزمودن آنها، درباره هايي فرضيه و

 هنري آثار زمينه در تنها را خالقيت مفهوم كه باوراست اين بر گرايي انسان مكتب پرداز نظريه يك عنوان هب )1954( راجرز
  برد. كار  هب توان مي ديدن قابل هاي پديده يا رويدادها و

 سركوب يا دهد گسترش را آن تواند مي پس دارد اختيار در را آن فردي هر كه است چيزي خالقيت توانايي )1954( مزلو
 در و است شده هديه افراد بيشتر يا همه به زندگي اغاز از كه داند مي بالقوه نيروي را خالقيت گرا انسان يك عنوان هب وي كند.
  )1383 (طباطباييان، شود. مي مهار نآ بروز يا و رنگ كم تهفر رفته توانايي اين افراد پذيري فرهنگ با همراه رشد جريان

 مختلف تحقيقات در كه درحالي انگيزه، و خالق تفكر هاي مهارت تجربه، است: كرده بيان اينگونه را خالقيت اجزاي آمبيل
 نكته اين به بسياري محققان سازماني. فردي،گروهي، شود؛ مي توجه نيز آنها ماهيت به خالق هاي بندي طبقه دارد. وجود هايي تفاوت
 به خالق فعاليت يك از است ممكن انگيزش نيروي اگرچه است. خالق فعاليت براي اساسي شرط پيش يك انگيزه كه كردند اشاره
 مورد در ايده توسعه عنوان به را خالقيت كار و كسب هاي تئوريسين گذشته هاي دهه طول در باشد. متفاوت ديگري فعاليت

  .)Sarrei et al, 2010( است مفيد مانزسا براي كه كردند تعريف جديد هاي رويه و خدمات ها، فعاليت محصوالت،
 ابعاد از بعد يك بيانگر فقط تعريف هر گاهي كه طوري هب اند. كرده تعريف متنوعي و متعدد تعابير با را خالقيت دانشمندان

 طور هب را اي مسأله كه تفكري فراگرد، نوع هر از يعني خالقيت فراگرد كه است معتقد »فوكن هوبرت« است. خالقيت فراگير
 گيرد انجام اي حوزه چه در اينكه از نظر صرف موضوعات كردن وصل و دادن ربط توانايي گويد؛ مي سيدل جرج كند. حل مفيد
 ارتباط ايجاد يا نظير بي اي شيوه به افكار معناي به را خالقيت )1994( رابينز استيفن است. ذهن از خالق گيري بهره مباني از

  ).1387 (محبوبي، است كرده تعريف نظرات بين غيرمعمول
  

   مختلف هاي ديدگاه از خالقيت -3-1-1

 مختلف هاي ايده بين غيرمعمول ارتباط برقراري براي فرد به منحصر اي شيوه به ها ايده تلفيق توانايي يعني؛ مقيمي نظر از خالقيت
  ).1387 (محبوبي،

  ).1387 (محبوبي، جديد مفهوم يك يا فكر يك ايجاد براي ذهني هاي توانايي كارگيري به يعني خالقيت
  ).1387 (دهقاني، جديد طرزي به قبلي شده طي راه يك پيمودن يا تازه راهي كردن طي يعني خالقيت
  ).1387 (دهقاني، سازمان اقتصادي يا اجتماعي توان در هدفدار تغيير يك ايجاد براي تالش يعني خالقيت
  ).1387 (دهقاني، است جديد مفهوم يا فكر يك ايجاد براي ذهني هاي توانايي كارگيري به خالقيت
  ).1384 همكاران، و (صباغيان شود منجر جديد خدمات يا محصوالت به دارد امكان كه جديدي هاي ايده خلق يعني خالقيت
 دادن روي به تا باشد داشته وجود خالقيت از محصولي مشاهده، قابل چيز يك بايد كه بود باور اين بر )1954( روگر كارل
 (اعظمي است كرده خلق را آن كه باشد داشته را فردي نشان و نو ساختار يك بايد محصول كه است معتقد او ببريم. پي خالقيت

  ).1387، ديگران و
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2بودن غيرمترقبه ،1حساسيت ؛كند مي توجه خالقيت S سه به )1972( پارنز سيدني خالقيت، از مكمل تعريف يك در
 و 

 و ها ناپيوستگي تناقضات، زندگي عجيب هاي ويژگي از يافته افزايش آگاهي معني دو به حساسيت؛ وي تعريف در .3افزايي هم
 در شانسي خوش داشتن غيرمترقبه؛ كنيم. مي زندگي آن در كه هستند جهاني اساسي بخش كه ها ايده و اشياء افراد، ناهمخواني

 تك نتايج از بيش نتايجي به منتج چيزها و ها ماشين افراد، از نفر چند مجموع بازده هرگاه افزايي؛ هم شود. مي تعريف چيزي يافتن
  ). 1387 ديگران، و (اعظمي دهد مي روي افزايي هم شود آنها تك
  

  خالقيت ابعاد -1-2

 مشخص نآ در خالقيت ابعاد اما باشد كاملي ليست تواند مين ليست اين كردند مشخص را خالق تفكر از جنبه چندين محققين
  )4 2003 (والتان، اند داشته آن به بسياري توجه محققان و است

  واگرا تفكر �
  عاليق و نگرش �
  شخصيتي رفتارهاي �
  شخصيتي مشخصات �
  كارخالقانه انجام �
  

  خالقيت بروز در ثرؤم عوامل -1-3

  ).1388 همكاران، و (عربشاهي اند دانسته ثرؤم افراد خالقيت در را زير عامل 6 خود هاي بررسي در اوهارا ليندا و استرنرگ جي روبرت
  
  دانش -1-3-1

  متمادي. ساليان در تخصص و تجربه كسب و محدود اي زمينه در پايه دانش داشتن 

   عقالني توانايي -1-3-2

  مسائل. در جديد ارتباط برقراري و مجدد تعريف طريق از خالق ايده ارائه توانايي

   فكري سبك -1-3-3

  گزينند. برمي را ابداعي فكري سبك سازمان، طرف از شده ارائه روش درمقابل عموماً خالق افراد

   انگيزش -1-3-4

  شوند. مي برانگيخته خود هاي ايده درآوردن فعل به براي عموماً خالق افراد

   شخصيت -1-3-5

 شدن جماعت همرنگ وسوسه مقابل در بودن مقاوم و داخلي و بيروني فشارهاي مقابل در بودن مقاوم و مصربودن ويژگي داراي
  هستند.

                                                           

1- sensitivity 

2- serendipity 

3- synergy 

4-Waltan 
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  محيط -1-3-6

  دارند. ظهور امكان بيشتر حمايتي هاي محيط داخل در عموماً 
  

   خالقيت گسترش جهت نياز مورد بسترهاي -1-4

   است: افراد خالقانه شخصيت گيري شكل براي هايي توصيه خالقيت تقويت ي راهها ترين اصلي از يكي
  آنها بودن طنزپرداز و طبعي شوخ از استقبال �
  مديريت توسط آن از استقبال و پردازي ايده روحيه انگيزه تقويت �
  افراد جستجوگري و كنجكاوي حس تقويت �
  خالقانه هاي فعاليت ادامه به آنان تشويق و ييدأت و ها ايده بيان و ابراز در آنان با همراهي �
  آنها براي آزادي زمان نظرگرفتن در و كار محيط در آنها به بيشتر استقالل دادن �
  ).1389 (رسولي، كاركنان اهداف دقيق كردن مشخص �
 و علت و ذهني هاي توانايي كارگيري هب طريق از نو مفهوم يا ايده يك ايجاد خالقيت شده بيان مفاهيم و تعاريف به توجه با
   است. ينوآور سبب
  

 ينوآور -1-5

 و سرچشمه ).1389 (اخوان، است عملياتي جديد هاي روش و خدمات محصول به آن تبديل و خالق ايده اخذ فرآيند ينوآور
 كار ،ينوآور نيست. »نبوغ نور« ينوآور است. بشري بالقوه استعدادهاي از يكي حاصل آن ماهيت و بوده انسان ينوآور منشاء
 گردد سازماندهي مديريتي سطوح همه در و شركت درون واحدهاي از منظمي بخش يك عنوان هب بايد كار اين و است سخت
  ).1390دراكر، (پيتر
 شويد، مرتكب اشتباهاتي كنيد، فراوان سعي كنيد، برخورد باز تاحدي بايستي باشيد نوآور اگربخواهيد گويد: مي »من وات«
  .)1389 (اخوان، گرفت نخواهند ياد هم چيزي احتماالً نخورند شكست اگرافراد

 اين كمك به كنند. مي تبديل بازار به عرضه قابل هاي ايده به را ها فرصت آن توسط كارآفرينان كه است يفرآيند ينوآور
 عملي و كاربردي يعني، ينوآور كه داشت عنوان توان مي ديگر تعريفي در بخشند، مي شتاب تغييرات به آنها كه است ابزار
 فرآيند گفت، توان مي يا (سود)، نتيجه يا و عمل به (ايده) خالقيت تبديل يا ازخالقيت، ناشي بديع و نو هاي انديشه و افكار كردن
  ).1389 اللهي، (آيت است عمليات جديد هاي روش و خدمات محصول، به آن وتبديل خالق ي ايده اخذ
  

   ينوآور چهارگانه مراحل

  فكرجديد ايجاد .1
  اوليه هاي آزمايش .2
  پذيري امكان تعيين .3
  )1988 (رابرتز، نهايي كاربرد .4

  دارد: وجود ينوآور نوع تعيين در مهم فاكتور دو كلي طور هب
  ينوآور بودن جديد درجه -1 



 خالقيت و نوآوري فردي    12

 

  )2006 همكاران، و (هرمان فرآيند خدمت، محصول، در بودن جديد -2
  

   ينوآور انواع -1-6

  اند: نموده تقسيم گروه 4 به را ينوآور نويسندگان و محققان غالب
  اداري ينوآور -1
  توليد ينوآور -2
  فرآيند ينوآور -3
  تكنولوژيكي ينوآور -4

  
  اداري ينوآور -1-6-1

 منابع، تخصص پرسنل، استخدام درمورد تازه سياستي براي جديد ايده ارائه مانند اداري هايفرآيند و سازمان درساختار تغييرات
  باشد. مي اختيارات و وظايف ساختار

  
  توليد ينوآور -1-6-2

 ينوآور نوع اين اورد. وجوده ب تكنولوژي در تغييرات ارائه وسيله هب سازمان در را تغييري بتوان آن با كه شود مي گفته مواردي به 
 براساس افتد. مي اتفاق خدمات يا محصوالت در تغييرات ايجاد و سيستم يا و شيوه فن ابزار يك از جديد استفاده نتيجه در

 نوع توسعه توليد، حال در محصوالت نمودن جايگزين يعني توليدي ينوآور اقتصادي هاي همكاري توسعه سازمان تعريف
  خارجي. ويا داخلي جديد بازارهاي بازنمودن و بازار ازسهم نگهداري محصول،

  
  فرآيند ينوآور -1-6-3

 طراحي مواد، مصرف دستمزد، هاي هزينه سهم (كاهش وسيله هب توليد تر پايين هاي هزينه توليد، پذيري انعطاف بهبود بر 
 دارد. داللت محيطي و كاري شرايط بهبود محصول)،

  
  تكنولوژيكي ينوآور -1-6-4

  ).1990 پور، (دامن است يفرآيند و توليدي ينوآور از تلفيقي 

  

  ينوآور بندي طبقه -1-7

   تكنولوژيك ينوآور -1-7-1

  سازماني ينوآور -1-7-2

 به است. يافته توسعه كامال يا جديد فرآيند يا و خدمت محصول، كاال، به جديد ايده تبديل فرآيند تكنولوژيك، ينوآور فرآيند
 ينوآور را موجود هايفرآيند و خدمات محصوالت، توسعه يا و جديد هايفرآيند يا و خدمات محصوالت، خلق عبارتي

  ).2006 همكاران، و (هرمان اند نهاده نام سازماني ينوآور را آن از غير ينوآور هر و گويند مي تكنولوژيك
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   ينوآور هايفرآيند گيري شكل بر ثرؤم عوامل -1-8

  كرد: تفكيك توان مي اصلي گروه دو به را ها شركت ينوآور هايفرآيند بر مؤثر عوامل و پارامترها كلي طور به 
  
   ها شركت دروني عوامل -1-8-1

 شود. مي شامل را ينوآور فرآيند بر گذارتأثير داخلي عوامل پيچيده سيستم كه اند نهاده نام »ينوآور موتور« را دروني عوامل
  است. جديد هايفرآيند و محصوالت خلق و توسعه براي ها شركت يادگيري قابليت و توانايي شامل داخلي؛ عوامل

  
   ها شركت بيروني عوامل -1-8-2

  دهد. مي گسترش را مشتريان نياز با متناسب عرضه و رقابت قدرت كه است هايي توانايي نيز خارجي؛ عوامل
 تكنولوژيك توان را ينوآور بر مؤثر داخلي عوامل تحقيق نتايج در »بفورت رنه« و »تامزاك ترستن« ،»هرمن آندرياس«
 رقبا، و كنندگان مينأت مشتريان، با سازمان استراتژيك ارتباط خود، موجود دانش كردن  رها به كاركنان و مديران تمايل سازمان،
 هاي شايستگي بر تكيه با بازار بر تمركز مشتريان، هاي خواسته بر تمركز قبلي، هاي تكنولوژي روي بر خاص گذاري سرمايه عدم

  ).1382 (جهانگرد، اند كرده اعالم سازمان يادگيري قابليت و سازمان بازارگرايي اساسي،
  

  ينوآور و خالقيت تفاوت -1-9

 هاي ايده كارگيري هب را ينوآور )، 1988( اند.كونتز شده قائل تمايز ينوآور و خالقيت بين نويسندگان و انديشمندان از برخي
 انجام براي جديد راهي يا جديد خدمتي جديد محصولي تواند مي ينوآور است معتقد و كرده معرفي خالقيت از ناشي نوين
   است. بديع و جديد ايده يا فكر ايجاد قدرت و توانايي خالقيت، كه درحالي باشد. كاري

 و جديد ايده آوردن بوجود براي عقاليي و ذهني فعاليت خالقيت است؛ گفته گونه بدين را ينوآور و خالقيت آلبرشيت،
 گيري نتيجه براي نياز مورد مراحل و عمليات را ينوآور او است. نتيجه يا عمل به خالقيت تبديل ينوآور آنكه حال است. بديع
 نو و جديد هاي ايده داراي تواند مي يعني نباشد نوآور است ممكن خالق شخص پس داند. مي جديد واقعيت و بكر فكر يك
 ).1388 همكاران، و (عربشاهي باشد نداشته را ينوآور به آنها تبديل توانايي ولي باشد

  

  نوآور هاي نقش -1-10

  از: عبارتند ها نقش اين گردد. ايفا مند عالقه و مستعد كاركنان توسط بايد كه دارد وجود مهمي و اصلي هاي نقش ها سازمان در

  فكر ايجادكننده -1- 1-10

  دهد. مي ارائه دو هر يا محيط از آگاهي كسب يا دروني اكتشاف طريق از را جديد هاي بصيرت و ها بينش كه فردي 

   اطالعات حفظ -2- 1-10

  .كند مي عمل سازمان از خارج منابع با سازمان درون هاي وگروه افراد رابطه منزله به كه فردي

   محصول قهرمان -3- 1-10

 محصوالت ارائه و كاري فراگردهاي در جديد فكرهاي كارگيري هب براي و است ينوآور و تغيير طرفدار كلي طور هب كه فردي
  كوشد. مي خاص
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   پروژه .مدير -4- 1-10

  .كند مي استفاده پشتيباني منابع و فني تخصص از و دارد برعهده را جديد پروژه يك اجراي وظيفه كه فردي

   نوآور رهبر -5- 1-10

 برعهده زمينه دراين را افراد سرپرستي و كند مي تشويق را ينوآور و دارد تاكيد نوآور هاي ارزش و ها هدف حفظ بر كه فردي
  ).1988 (رابرتز، كند مي هدايت درست مسيرهاي به را سازمان نيروهاي و گيرد مي
  

  ينوآور و خالقيت ارتباط و شناخت معيارهاي -2

  ينوآور و خالقيت شناخت معيارهاي -2-1

 ابداع فردي توسط كه جديدي روش يا ئيشي هر آيا است؟ كدام آن مشخصات و چيست خالقيت واقعاً شده بيان تعاريف به توجه با
 اين نه مگر است؟ خالقيت نوعي نيز كودكان توسط بازي وسايل با گوناگون اشكال ساختن آيا است؟ خالقيت نوعي ثمرة شود
 مفردات و اجزاء تمام پس است؟ خود از قبل فني يا  علمي هاي يافته و اكتشافات نتايج تركيب يا تكميل نتيجة اختراعي هر كه است
 اگر نيست؟ خطا آن به ينوآور و ابداع نام اطالق پس است رفته كار به يا و شده مطرح ديگر جاي در قبالً و نيست جديد و نو آن

 سال هزار اگر ناميد؟ ابداع را آن توان مي آيا باشد نداشته ظهور و بروز از محلي ولي كند خطور انسان ذهن به بديع و نو اي انديشه
 مبدع يا و پرداز خيال غيرعادي فردي را وي بايد باشد شده مجسم ذهن در شخصي توسط آسمان در انسان پرواز فهميدم پيش
 هم باز باشد مضر بشر براي يا و باشد نداشته اي استفاده گونه هيچ وسيله اين ولي ساخت جديد و نو اي وسيله كسي اگر ناميد؟
 در ولي داشته را نو اي وسيله يا ايده. روش، ايجاد ادعاي فردي كه است شماري بي موارد شاهد تاريخ ناميد؟ خالق را وي توان مي

 و نو اي ايده و فكر واقعاً و دقيقا شخصي زماني كه افتاده اتفاق بارها نيز مطلب اين عكس است. بوده كذب وي ادعاي حقيقت
 مفهوم داوينچي كه زماني است. آمده اي افتاده پا پيش و ساده مطلب عنوان به جامعه و اطرافيان ديدة به امر اين ولي داشته ابداعي
 ماشين مفهوم لنگلي، كه، وقتي بعد قرن يك از بيش ولي ستودند. را او نظر بسياري كرده ارائه كاغذ طرح صورت به را پرنده ماشين
 و انتقاد باد به »لنگلي حماقت« نام به را وي ايده عصر آن روشنفكران صنعت و علم بودن پيشرفته عليرغم آورد. دنيا به را پرنده
 ابداع را نوعي كار هر بخواهيم اگر درآمد. حركت به و شده ساخته هواپيما آن از پيش سال چند كه صورتي در گرفتند. تمسخر
 پيش از و ثابت روش و راه چند، مواردي در حداقل خويش عمر طول در كس هر زيرا شوند مي تلقي مبدع افراد تمام تقريباً بناميم
 امر اين حداقل رسد مي نو روشي يا وسيله يا جديد نكته به شخصي وقتي است روشن است. داده تغيير جزئي چند هر را اي شده تعيين
 بمب اولين كه كسي است. وحشتناك واقعاً آن انفجار صحنه و اي هسته بمب تجسم گردد. مي محسوب ابداع نوعي خودش نظر از

 حاصل كه صورتي در دانست مي مخترع و مبدع را خود ولي گفت ترك را خاكي كره جنون عالم در چند هر كرد طرح را اي هسته
 توسط قبالً طرحي چنين وجود اين با نداشت اي نتيجه ديگر گروه شكنجه و زجر و انسانها از بخشي نابودي جز زمان آن در او تالش
  )1394 كرمي، و  (غالمي است؟ خالقيت و ابداع موارد اين از يك كدام بود نرسيده ديگري شخص نظر به ديگري شخص

 تعابير داراي هم مختلف علمي هاي حوزه در مفاهيم اين حتي و است متفاوت ينوآور و خالقيت مفاهيم از افراد برداشت
 ييها ويژگي آن مشخصه عالمت كه است رهيابي از خاص نوع فقط آفرينشگري كه معتقدند روانشناسان مثالً هستند مختلفي
 خالقي كار رهيابي كه است آشكار حال هر به است. مسأله تنظيم و فرمولبندي در اي فزاينده مشكل و پايداري و ابرام ابداع، مانند
 توسعه تغيير، فرآيند توان مي را خالقيت يا آفرينشگري نيست. توجيه قابل چندان رهيابي عنوان به خالقيتي هرگونه تلقي اما است
 رويدادهاي تا دهد مي تغيير را خارجي نمادهاي يا اشياء خالق عمل خالل در بشر دانست ذهني حيات سازماندهي در تكامل و
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 باشد ابداع يعني آن اصلي عنصر دربرگيرندة بايد آفرينشگري از تعريفي هرگونه آورد. وجود به خود محيط يا و خود براي نادر
 سينه به فقط را خالقيت مدال معموالً شود. توجه فعاليت در اجتناب غيرقابل مركزي هسته عنوان به ينوآور به بايد همواره و

 ثبت ادارة از پاداشي هيچ باشند گرفته صورت اول كشف از مستقل هم قدر هر بعدي هاي كشف زنند. مي كاشف اولين
 خالقيت و فردي يا تر ضعيف مفهوم به خالقيت بين بنابراين دارد. وجود استثنائاتي البته كنند. نمي دريافت اكتشافات و اختراعات

  ).1394 كرمي، و (غالمي دانيم مي دومي نويددهندة بحق را اولي اما قائليم تفاوت اجتماعي يا تر قوي مفهوم به
 عنوان به اغلب سازمان در خالقيت ديدگاه اين از دهند. مي قرار بررسي مورد يفرآيند ديدگاه از را خالقيت محققين اغلب

  از: عبارتند خالق ايده اصلي ويژگي دو رو اين از شود. مي تعريف جديد و كارآمد هاي ايده خلق و ايجاد
  ايده بودن جديد و نو -1
  ايده) (كارآمدي ايده بودن مفيد - 2

 مرتبط عناصر ساير يا ايده كه است اين ايده كارآمدي از منظور دارد. اشاره آن بودن اصيل و بودن ناب به ايده بودن جديد
   ).2004 (دوت، باشد سازمان براي ارزش ايجاد براي مبنايي و بوده سازمان اهداف با ارتباط در مستقيم طور به آن با

 شمار به آن بارز خصوصيات از تحقق و پذيري انطباق ابتكار، و داشته ادامه زمان طي كه است يفرآيند خالقيت كلي طور به
 اند: نموده تعريف خالقيت مرزهاي شدن مشخص براي اصولي محققان از برخي باشد. مشكالت براي جوابگويي تواند مي و آيند مي
 و بودن ون كه داشت توجه بايد اما باشد. كم بسيار آن وقوع احتمال آنكه يا باشد نو مفهومي يا پاسخ متضمن خالقيت اينكه اول

 آورد شمار به خالقيت فرآيند ازيك بخشي توان مي را پاسخ يك زماني نيست. كافي اما است خالقيت الزم شرط آنكه با اصالت
 يا و داشته تناسب وضعيتي با يا بگشايد را اي گره بايد خالقيت دوم باشد. واقعي اصوالً يا داشته مطابقت واقعيت با اي اندازه تا كه

  ).1389 (بهمني، باشد آن رشد و تفسير و ارزيابي ابتكاري، بينش آن دوام به مشروط واقعي خالقيت سوم، برآورد. را معيني مقصود
 به كه است فرد به منحصر و تازه چيزي كردن خلق معناي به خالقيت كه گرفت نتيجه توان مي نظرها اين مجموع از بنابراين،

  ).1384 خائفي، (پير شود. اجتماعي يا و صنعتي علمي، نياز يا سؤال ،مسأله يك حل موجب مفيد، و مناسب« اي گونه
 ادبيات و سوابق است. واژه اين مفاهيم درباره جمعي نظر اتفاق يك وجود عدم ينوآور درك در عمده هاي چالش از يكي
 در كه اصلي جنبه دو حال هر به پردازد. مي مهمي هاي جنبه به يك هر كه اند كرده مطرح را ينوآور تعاريف از برخي علمي،
 به (كه بودن نسبي درجه سپس و جديد) دانش از استفاده مثالً( بودن تازه و نو يكي از اند عبارت است مالحظه قابل تعاريف همه
  )2004 ،(Jaskyte دارد) اشاره خاص سازماني با ارتباط در جديد چيزهاي برخي

  
  

  ينوآور مفهوم -1 شماره شكل
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 به اينجا در است. مشكل بسيار باشد داشته بر در را ينوآور و خالقيت شناخت معيارهاي ابعاد همة كه نظرهايي نقطه ذكر
   كنيم: مي اشاره نظرات از اي پاره

         نويسد: مي فوق معيارهاي مورد در فن و صنعت در خالقيت هنر كتاب در فانژه وان، اوژان، -
 »است.» ينوآور بودن مفيد حد« آن و است دسترس در معياري خوشبختانه مختلف، و متناقض نظرهاي نقطه تمامي وجود با«
 صورت خالقيتي واقع در نباشد چنين اگر هستند. القول متفق باشد داشته شرب نوع براي اي استفاده بايد خالقيت اينكه در همه

   است. نگرفته
 گيرد. انجام بهتر و جديد هاي جواب انجام و پيشنهاد، با بايد ينوآور و خالقيت دارد: مي اظهار ديگري نويسندة -

  ).1989 تون، تورينگ (درك باشند داشته را (بهتر) و (جديد) مقولة دو هر انجام هاي مالك بايد پيشنهادات
  از: عبارتند كه كنند ذكرمي خالقيت شناخت براي را معيار سه ديگر بعضي و -

 ادامه و كند مي ذكر روشنگري زمينه عنوان به را مواردي سپس و داشتن، تقدم عدم و بودن مفيد زماني، محدوديت عدم
  مورد: چهار بررسي يافت دست خالقيت پيچيدة زمينة در توان مي آن از كه طرقي بهترين از يكي شايد كه دهد مي

   شخصي هاي ويژگي -1
  فرآيند  -2
 جامعه فشار  -3

  ).1992 نبتون، و (هالوران محصول  -4
  كنيم: مي اشاره آنها به زير در كند مي تر آسان را خالقيت شناخت كه دارد وجود هايي معيار نظرات نقطه تمامي وجود با
 .رسد مي مختلف زير چند به همزمان اما است چيزي كشف دنبال به فرد كه است زماني مورد اين همزمان: اختراعات •
 دنبال به و داند نمي را چيزي فرد كه است اكتشافات اصلي عاملين از يكي ابهامات وجود عبارات: و كلمات در ابهامات •
  شود. مي اختراعات باعث كنجكاوي و گردد مي حل راه
  

   تغيير و ينوآور خالقيت، تفاوت -2-1-1

 بايد خالقيت و ينوآور اصطالح دو كه معتقدند محققان غالب اما شود مي استفاده مترادف طور به ينوآور با خالقيت واژه اگرچه
 .1)1969 موهر،( هستند ها سازمان در مخصوصا اي جداگانه تعاريف و معاني داراي كه چرا گيرند؛ قرار مدنظر جداگانه طور به

 استفاده مرحله به جديد چيزي برآوردن داللت ينوآور كه حالي در دارد، وجود مرحله به جديد چيزي آوردن به اشاره خالقيت
  .2)1990 سروو، و رزنفلد( دارد

  كرد: تفكيك توان مي زير معادله وسيله به را ينوآور از اختراع يا خالقيت ماهيت

  ينوآور = مفهوم + اختراع + انتفاع

 يك يا و سازمان گروه، يا بخش فرد، آن مرجعي چارچوب به باتوجه كه است اي ايده بر اشاره »مفهوم« فوق، ينوآور معادله در
 دست به بر »انتفاع« كلمه باشد. رسيده حقيقت به كه است جديد اي ايده هر به اشاره »اختراع« كلمه است. جديد شده انباشته دانش
 بايستي خالق هاي تالش كه اين به توجه با همچنين ).1383 ،انوري و بيدختي (طالب دارد داللت اختراع يك از استفاده حداكثر آوردن
  باشد. مي يافته عينيت خالقيت ،ينوآور پس شود؛ خالق نتايج به منجر

                                                           

1- Mohr 

2- Rosenfeld, & Servo 



 17    خالقيت و نوآوري فردي

 

 مورد موقعيتي در اصلي) يا شده گرفته (قرض جديد ي ايده يك كه زماني شود؛ برده كار به ينوآور در تواند مي خالقيت
 و شده دنبال مديريت عمل يك توسط كه باشد خالقيتي است ممكن ينوآور است. نشده برده كار به قبالً كه گيرد قرار استفاده

   ).1387 (تواليي، باشند داشته هايي تفاوت يكديگر با است ممكن نوآور و خالق افراد باشد. داشته همراه به اقتصادي اثر
  كردند: ترسيم زير شكل صورت به را تغيير و ينوآور خالقيت، ميان ارتباط دستيارانش و وبر ماكس راستا، اين در
  

  
  

  )1383 انوري، و (بيدختي تغيير و ينوآور خالقيت، ميان ارتباط -2 شماره شكل

  
   كه: معتقدند نيز نويسندگاني شده، ابراز ها واژه اين اساسي هاي تفاوت و ماهيت مورد در بسياري نظرات

  )1991 (رابينز، هاست. ايده بين پيوستگي ايجاد يا فرد به منحصر روش يك در ها ايده تركيب توانايي معناي به خالقيت -
  )1373 (رضائيان، جديد. مفهوم يا فكر يك ايجاد براي ذهني هاي ييتوانا كارگيري به از است عبارت خالقيت -
  )1991 (رابينز، است. عمليات جديد هاي روش و خدمات محصول، به آن تبديل و خالق ايده اخذ فرآيند ينوآور -
 خالقيت در ديگر، عبارت به خالقيت، از ناشي نو هاي انديشه و افكار ساختن كاربردي و عملي از است عبارت ينوآور -

  )1991 (رابينز، شود. مي عرضه گوناگون هاي صورت به اطالعات آن ،ينوآور در و آيد مي دست به اطالعات
 توان نمي عمل در اگرچه باشد. مي خالقيت به وابسته نوجويي تحقق و است ينوآور الزمه خالقيت تعاريف، اين براساس

 توليد و پيدايش خالقيت ست. ها ينوآور پيدايي و رشد بستر خالقيت كه كرد تصور توان مي ولي ساخت متمايز هم از را دو اين
 طوالني راهي غالباً ينوآور تا خالقيت از است. فكر و انديشه آن ساختن عملي ينوآور كه حالي در است، نو فكر و انديشه يك
 هاي كوشش و ها تالش و گذرد مي طوالني زماني درآيد جديد خدمتي يا محصولي صورت به نو اي انديشه تا و است پيش در

 به ديگري فرد وسيله به نو انديشه آن بعد هاي سال در و تراود مي فرد ذهن از نو اي انديشه و ايده گاهي آيد. مي عمل به بسيار
  ).1372 (الواني، گردد مي متجلي خدمت يا محصول در ينوآور صورت

 (آقايي است تازه و نو افكار آن ساختن كاربردي معناي به ينوآور و دارد نو هاي انديشه ايجاد قدرت به اشاره خالقيت
 جديد چيزي آوردن به اشاره خالقيت كه گرفت نتيجه چنين توان مي فوق نظريات گرفتن درنظر با خالصه طور به ).1377 فيشاني،

 مرحله به است ممكن بر داللت معناي به عبارتي به يا و داشته وجود »پيداكردن« كه چند هر است؛ جديد چيزهاي مرحله به
 كه گردد مي فرآيند يا خدمات محصول، يك توسعه برگيرنده در كه است جديدي ايده هر عنوان به ينوآور نيايد. در استفاده
 هاي ايده با سازمان بهتر انطباق و تغيير به ها ينوآور اين باشد. ملت يا صنعت، يك سازمان، يك بخش، يك به نسبت است ممكن
  شود. مي منجر جديد
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 يك يا و صنعت يك يا و سازمان يك به نسبت جديد اي ايده هر عنوان به را ينوآور ميتوان كلي تعريف يك در بنابراين،
 تواند مي سازمان يك در كه است خالقيت از ناشي جديد تفكرات كارگيري به معني به ينوآور كرد. تعريف جهان در يا و ملت
 آن، طريق از كه است يفرآيند ينوآور واقع در باشد. كارها انجام جديد حل راه يا و خدمت جديد، كاالي يك صورت به

  گيرد. مي كار به آنها حل براي را جديد دانش فعاالنه سپس كرده، تعريف و شناسايي را موجود مشكالت سازمان
 از برخي شده روشن ينوآور فرآيند و مفهوم اين تمايز وجه است الزم خالقيت مفهوم در موجود پيچيدگي گرفتن نظر در با

 ياد خالقيت از ناشي نوين هاي ايده كارگيري به را ينوآور كونتز مثال براي اند شده لئقا ينوآور و خالقيت بين تمايزي نويسندگان
 كه حالي در باشد كاري انجام براي جديد راهي يا جديد خدمتي جديد، محصولي تواند مي ينوآور كه است معتقد و كرده

 مطرح صورت اين به را آنها تمايز وجه و ينوآور و خالقيت الرشت است. نو و جديد ايده يا و فكر ايجاد قدرت و ييتوانا خالقيت
 تبديل ينوآور اينكه حال است بديع و جديد ايده آوردن وجود به براي عقالني و ذهني فعاليت يك خالقيت كه است كرده

 از داند مي جديد واقعيت و بكر فكر يك گيري نتيجه براي نياز مورد مراحل و عمليات را ينوآور او است. نتيجه يا عمل به خالقيت
 آنها فروش يا و عرضه ييتوانا ولي باشد نو و جديد هاي ايده داراي تواند مي يعني نباشد نوآور است ممكن خالقي شخص زاويه اين
  )1394 كرمي، و (غالمي نيستند. نوآور الزاماً خالق افراد همه ولي است خالق غالباً نوآور فرد لذا باشد نداشته را
  

   ينوآور و خالقيت ارتباط -2-2

 كرده ذكر را اثبات و اشراق نهفتگي، آمادگي، چهارگانه: مراحل خالقيت براي خالقيت علم و هنر كتاب در »نلر اف جورج«
 فرصت يا مسأله با اطالعات آوري جمع طريق از سپس و شده آشنا فرصت يك يا مسأله با ابتدا خالق افراد ديد، اين از است.
 شود مين مشاهده ملموسي فعاليت مرحله اين در كنند، مي تمركز مسأله روي خالق افراد بعد مرحله در .شوند مي درگير نظر مورد
 فرد عميق ذهني درگيري دارد. ايده يك به نيل جهت خود قبلي هاي زمينه و تجارب ها، انديشه تفكرات، دادن نظم در سعي فرد و

 در .شود مي بديع و جديد هاي ايد ظهور و خلق به منجر )مسأله بر تفكر (جهت فرصت كردن فراهم ناخودآگاه) و (خودآگاه
  ).1394 كرمي، و (غالمي برساند اثبات به را خويش ايده پتانسيل و صالحيت آيد برمي صدد در خالق فرد نهايت
  

   خالقيت ي دهنده تشكيل اجزاي -2-1-2

 انگيزه - 3 ،خالق تفكر و كار هاي مهارت - 2 ،زمينه همان در مهارت -1 دارد: بستگي عامل سه به باشد كه اي زمينه هر در خالقيت
  .دروني يا ذاتي

  
  خالقيت دهنده تشكيل اجزاي -3 شماره شكل
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 كسب امكان كردن فراهم و آموزش اما است، ذاتي حدي تا ها مهارت قلمرو ها): مهارت (قلمرو زمينه همان در مهارت -1

 تواند مي كسي مسلماً .كند مي فراهم را خالقيت به دستيابي امكان دارند، كمي نسبتاً استعداد كه افرادي براي حتي تواند مي تجربه

  باشد. كرده كسب را الزم مهارت قبل از زمينه آن در كه باشد خالق خاص زمينه يك در

 افراد در خاص شخصيتي هاي ويژگي برخي و فكري هاي شيوه كاري، هاي شيوه برخي خالق: تفكر و كاري هاي مهارت -2
   گيرند. كار به نو و جديد ي راهها و ها زمينه در را خود مهارتي و قلمرو تا سازد مي قادر را آنها كه دارد وجود
 نوعي است، بخش رضايت و جالب كه آن خاطر به و كار همان خاطر به كاري هر انجام به ميل دروني: يا ذاتي انگيزه -3
 محيط به زيادي بسيار حدود تا دروني انگيزه اما باشد، فطري اي اندازه تا است ممكن دروني انگيزه است. شخصيتي طلبي مبارزه

 تعريف است) اختيار در كه اطالعاتي از استفاده با ينوآور و (آفريدن ساده طور به توان مي را خالقيت دارد. بستگي اجتماعي
  ).1387 همكاران، و (كاكيا كرد

 باشد. مي اقتصادي صورت به نو هاي روش قبول يا و اصول خدمات جديد، محصوالت توليد يا گذاشتن اجرا به ينوآور
 نسبت شركت يك ترتيب بدين -است اجتماعي منفعت و فايده ايجاد راستاي در آن گيري جهت است. برنامه و طرح با ينوآور
 قبول ايجاد، معناي به ينوآور آيد. مي شمار به تغيير نوع يك هم تقليد گردد. مي پذير انطباق محيطي جديد شرايط و احتياجات به
 وجود به را انطباق يا تغيير توانايي و استعداد ي،نوآور بنابراين است. جديد خدمات يا محصوالت و هافرآيند و ها ايده اجراي و
 نظر به چيزهاست. از جديد تركيبي يا تلفيق معناي به كردن خلق گرديد، اشاره خالقيت تعريف در كه طور همان آورد. مي
 ديگري مفهوم از ناگزيريم حالت، اين در پس آورد. پديد خالقيت مفهوم براي كاملي پوشش نيست قادر تعريف اين رسد مي

 تشبيه چيزي به خالقيت تعريف، اين در است. هيچ از يگانه، و نو چيزي آوردن پديد معناي به كه كنيم صحبت ابداع عنوان تحت
 اين به توجه با دانست. خالقيت از تري عالي شكل بايد را ابداع رو اين از است. آمده پديد هيچ از و نبوده قبل از كه شود مي

 طرح يا الگو يك از برگرفته عمدتاً انسان خالقيت زيرا مبدع؛ تا است خالق موجودي بيشتر انسان كه نمود اذعان بايد ويژگي
 فرآيند ينوآور معتقدند و دانند مي ابداع مترادف را ينوآور مديريت متخصصان حال، اين با است. قبلي چيزهاي از يافته تغيير
 آشكار تازه و بديع توليد يا محصول يك صورت به كه باشد مي آن بيروني »ينوآور« نمود و جلوه عبارتي به و خالقيت پاياني
 و كار در ينوآور سوي به را او كه است فرد خالقة توان شود، مي ينوآور موجب چه آن آنان، زعم به حقيقت، در شود. مي
  ).1394 كرمي، و (غالمي كشاند مي توليد
  

  
  )1379 نا، (بي ينوآور و خالقيت بين ارتباط :ينوآور فرآيند مدل -4 شماره شكل

  
 شود. خالق تواند مي هركس آموزش با كه دارند باور ديگر برخي است، ذاتي خالقيت كه باورند براين افراد بعضي واقع در

 نحوه يعني ادراك ي.نوآور و الهام پرورش، ادراك، از مركب ديد اي مرحله چهار يفرآيند ميتوان را خالقيت دوم ديدگاه در
 يك هاي حل راه است ممكن كارمند يك عبارتي به ديدن. فرد به منحصر هاي زاوي از را چيزها يعني بودن خالق چيزها. ديدن
 درعوض افتد. نمي اتفاق فوراً حال هر به حقيقت به ادراك از رفتن ببينند. طور آن توانند نمي ديگران كه ببيند طوري را مسأله
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 معناي به اين كنند. تعمق خود يها انديشه مورد در كه دارند نياز كارآنان اوقات بعضي گذرند.  مي پرورش فرآيند از ها انديشه
 در اند كرده دهي شكل دوباره و مطالعه بازيابي، ذخيره، كه را انبوهي يها داده بايد كارآنان مرحله اين در بلكه نيست نكردن فعاليت
 اي لحظه آن الهام خالقيت فرآيند در است. طبيعي امري مرحله اين طي براي ساليان گذشت بريزند. جديد چيزي قالب در نهايت
 نشده تمام خالقيت كار اما انجامد مي شعف به الهام گرچه رسند. مي ثمر به آميز موفقيت طور به شما قبلي هاي تالش تمامي كه است
 روش يا خدمت -مفيد توليدي به آن تبديل و الهام آن« خالقيت گرفتن يعني ينوآور دارد. نوآور تالشي به نياز خالقيت است.
 »آن آزمودن باز و كردن ارزشيابي آزمودن، را ينوآور درصد 99 عبارتي به كه دهند مي نسبت اديسون به را گفته اين چيزي. انجام
 مرحله اين در معموالً است. شده دريافت الهام توسط كه دهد مي تشكيل چيزهايي ريختن عرق درصد 99 و الهام درصد يك يعني
  ).1394 كرمي، و (غالمي است كرده كار آن روي كه كند مي چيزي آن درگير و مطلع بيشتر را ديگران فرد يك كه است

 جنبة بيشتر ينوآور و است فكري و ذهني فعاليت يك بيشتر خالقيت است. ينوآور براي اي وسيله خالقيت هاي تالش
 ها فعاليت مانند نيز فنون ها،فرآيند ، ها مشي خط در تواند مي ينوآور و است خالقيت عمل نهايي محصول حقيقت در دارد. عملي

 (اگر گويد: مي من وات است، همراه ديگر هاي همكاري بسياري با كه است مهارتي ينوآور دهد. مي رخ افراد رفتارهاي و
 نخورند شكست افراد اگر شويد. مرتكب اشتباهاتي كنيد فراوان سعي كنيد برخورد باز حدي تا بايستي باشيد نوآور بخواهيد
 و كوچك مسائل از اي سلسله يا مشكل يك حل يعني خالقيت« گيلفورد، نظر طبق گرفت. نخواهند ياد هم چيزي احتماالً
  .)1394 كرمي، و (غالمي »انسان شخصيت حفظ و طلبي استقالل و وجود اظهار يعني خالقيت« راجرز نظر به و» بزرگ

 درگير نظر مورد فرصت يا مسأله با اطالعات آوري جمع طريق از سپس و شده آشنا فرصت يك يا مسأله با ابتدا خالق افراد
 در سعي فرد و شود نمي مشاهده ملموسي فعاليت مرحله اين در كنند، مي تمركز مسأله روي خالق افراد بعد مرحله در شوند. مي
 و (خودآگاه فرد عميق ذهني درگيري دارد. ايده يك به نيل جهت خود قبلي ي ها زمينه و تجارب ، ها انديشه تفكرات، دادن نظم

 خالق فرد نهايت در شود. مي بديع و جديد اي ايده ظهور و خلق به منجر )مسأله بر تفكر (جهت فرصت كردن فراهم ناخودآگاه)
  ).1384 (محمدي، برساند اثبات به را خويش ايده پتانسيل و صالحيت آيد برمي صدد در

 استفاده شده توليد هاي انديشه از ينوآور در باشد. مي جديد هاي انديشه توليد قبلي هاي انديشه از استفاده با خالقيت
  باشد. مي پنهان خالق فكر يك ينوآور هر ريشه در گردد. مي

 خالقيت تعاريف، اين به توجه با اند. شده گرفته هم معادل موارد خيلي در ينوآور خالقيت، گردد، مي مالحظه كه طور همان
 صورت ينوآور آن بدون و است ينوآور سبب و علت و ذهني هاي ييتوانا كارگيري هب طريق از جديد مفهوم يا ايده يك ايجاد
 براي ينوآور اين است. جديد هاي ايده از منتج كه است جديد فرآيند يا خدمات محصول، توسعه و ايجاد ينوآور گيرد. نمي

  )1381 خيليون، (خي گردد. مي منجر محيطي طيشرا يا بهتر انطباق و تغير به و است جديد مربوط كلي محيط و بازار صنعت،
  

  سازمان در ينوآور و خالقيت اهميت و نقش -3

 عمل مرحله به و است يافته وتبلور شده متجلي كه است خالقيتي ي،نوآور از منظور شده بيان هاي نظريه و تعاريف به توجه با
 به جديد خدمات و فرآيند محصول، ارائه همان ينوآور .يافته تحقق خالق انديشه يعني ينوآور ديگر عبارت به است، رسيده
 آن الهام خالقيت فرآيند در است. جديد مفهوم يا فكر يك ايجاد براي ذهني هاي توانايي بكارگيري ينوآور است؛ بازار
 خالقيت كار اما انجامد مي شعف به الهام گرچه رسند. مي ثمر به آميز موفقيت طور به شما قبلي هاي تالش تمامي كه است اي لحظه
 روش يا خدمت - مفيد توليدي به آن تبديل و الهام آن گرفتن يعني ينوآور دارد. نوآور تالشي به نياز خالقيت است. نشده تمام
 كه دهند مي نسبت بيستم) قرن مخترع بزرگترين و آمريكايي مخترع و (دانشمند اديسون توماس به را گفته اين چيزي. انجام
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 باز و كردن ارزشيابي آزمودن، را ينوآور درصد 99 عبارتي به »ريختن عرق درصد 99 و الهام درصد يك يعني خالقيت«
 بيشتر را ديگران فرد يك كه است مرحله اين در معموالً است. شده دريافت الهام توسط كه دهد مي تشكيل چيزهايي آن آزمودن
  ).1384 حسيني، خداداد( است كرده كار آن روي كه كند مي چيزي آن درگير و مطلع

 شومپيتر جوزف .كند مي ايفا سازمان، در كارآفريني در مهمي نقش ينوآور دارد اعتقاد شومپيتر جوزف اتريشي اقتصاددان
 از يكي در ينوآور كه كرد اعالم او 1930 سال در كرد. پيدا را كشورها اقتصاد در ينوآور مهم نقش كه بود اقتصادداني اولين
  شود: مي ظاهر اشكال اين

 .خدمات و موجود محصوالت از دركاربرد بهبود ايجاد يا و جديد خدمات يا و محصول سازي تجاري و معرفي .1

  موجود. كار و كسب هايفرآيند بهبود يا و جديد توليد هايفرآيند معرفي .2
  جديد. بازار براي درب كردن باز .3
  ديگر. هاي ورودي و تجهيزات مواد، مانند: جديد مينأت منابع توسعه .4
  ).1930 ،شومپيتر (جوزف سازماني و صنعتي هاي سازه در اساسي تغييرات ايجاد .5
  

 سازمان در خالقيت نقش -3-1

 و محصوالت سيستم، و ساختار تا فرهنگ از را، سازمان ي ها جنبه ي كليه كه است ايي مسأله سازمان، در خالقيت به دستيابي  
 و داد قرار بررسي مورد جداگانه طور به بتوان كه نيست مجرد مشكلي آن فقدان يا خالقيت دهد. مي قرار تأثير تحت آن، خدمات
 روانشناسي زمينه با محققان كند. مي عمل پيچيده و ماهرانه پويا، نحوي به ها سازمان در خالقيت بلكه كرد. سازماندهي را آنها

 خالقيت والًا هك گرفت نتيجه توان مي فوق تعاريف درك از .اند كرده تعريف داشتن تناسب و بودن نو معناي به را خالقيت

 القيتخ توان رشپرو توانايي سازماني هر و فردي هر عبارتي به نيست ها سازمان از اي پاره آن تبع به و افراد از اي پاره به مختص

 و فكر ،ذهن درون در عبارتي به .است سازماني و فكري ،ذهني يها پتانسيل درآوردن عمل به خالقيت انياًث ارد.د خود در را
 جلوگيري ها سازمان در كه گرفت نتيجه توان مي بنابراين .آن وراء در نه و است نهفته جديد ايده يك سازماني امكانات و منابع
  ).1996 ،وايت ريچارد( است مهمتر خالقيت استعداد اثبات و وجود از خالقيت ظهور بازدارنده عوامل حذف و

 :كرد توجه زير موارد به بايد سازمان در خالقيت ايجاد براي است معتقد لوئيس گارت

 مؤثر همكاري و گروهي كار  • 

 تخصصي پرورش  • 

 انگيزه و روحيه  • 

  مديريت سبك و كار  •
  

  نوآور و خالق هاي سازمان ويژگي -3-1-1

 جامعه عصر فراصنعتي، عصر دانش، عصر آستانه: در هاي سازمان مانند: عناويني با زمان از اي برهه در ها شركت و ها سازمان اين
 تحوالت جهت در را خود ها سازمان كنوني، شرايط در اند. شده مطرح ينوآور و خالقيت عصر باالخره و سرعت عصر اطالعاتي،
 يك عنوان به ينوآور و خالقيت كه ايي گونه به سازند، مي آماده جهاني ژرف هاي دگرگوني و ساختاري شتابان تغييرات و مديريت
 كشورهاي استدالل، اين براساس است. شده پذيرفته نوپا، و جوان هاي شركت و ها سازمان بقاي مهم عوامل از اساسي و ايي پايه اصل
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 كه نگر، آينده و نوآور خالق، افراد انتخاب در راستا اين در و كرده بسيار كيدأت خالقيت آموزش بر يافته توسعه و پيشرفته
  .)1392 آقايي، صمد جليل. (اند داشته مبذول خاص توجهي كنند مي ارائه پيچيده مسائل حل براي خالقانه و بديع هاي رهيافت

  :از عبارتند بگيريم نظر در توانيم مي خالق هاي سازمان براي كه هايي ويژگي
 باشد. حاكم آن در كامل رقابت كه پذيرد مي صورت خالقيت سازماني در :فشرده و كامل رقابت

 خوب، فرهنگ يك پايه بر است. مردم فرهنگ كند مي كمك مديريت بالندگي به كه ايي عمده عوامل از يكي :فرهنگ
 شكل بهتر خالقيت پويا، هاي سازمان با رقابت جهت مناسبي بستر چنين در است بديهي .شود مي محسوب گناه وقت اتالف
 است. سازمان در سازنده و رقابتي محيطي ايجاد و آن پويايي جهت در سازمان بر مؤثر عاملي خالقيت و گيرد مي

 راحتي به مديران و است پراكنده وفور به سازمان سطح در دانش كه معتقدند خالق هاي سازمان :مديران به دسترسي 
  كنند. دريافت واسطه بدون و مستقيم را ديگران نظرات و افكار توانند مي

 سازمان، نيازهاي با همگام توانند مي كه دارند باور افراد اين و است قائل احترام افراد براي خالق سازمان :افراد به احترام
 كنند. رشد

 است. مردم آحاد رضايت جلب و اجتماع هاي نيازمندي به توجه خالق هاي سازمان نهايي هدف :مردمي خدمات هئارا

 گردش مناسب، جايگاه در گرفتن قرار با بتوانند تا دهد مي پرورش متخصص و ماهر افرادي خالق سازمان :شغلي گردش
 باشند. داشته شغلي

 .شود مي انجام جمعي هماهنگي با و گروهي صورت به كارها خالق سازمان در :كارگروهي
 برخورداري نتيجه در و ها سازمان با كاركنان مثبت شهروندي رفتارهاي و بلندمدت و ميئدا روابط داشتن :شغلي امنيت

  مناسب. شغلي امنيت از آنها
 گريزناپذير و ثابت عامل تنها عنوان به را تغيير مسأله خالق، هاي سازمان مديران تمامي :تغيير عامل از مديران استقبال

 عالي مدير كه ندارد ضرورت سازماني چنين در بنابراين .كنند نمي مقاومت آن برابر در و پذيرفته را آن خشنودي با و دانند مي
  .)1391 آرام، (نيلي .است مثبت ارزش يك تغيير كه اند رسيده باور اين به همگان زيرا كند، تغييرات صرف را خود وقت سازمان
  

  ينوآور و خالقيت اهميت و نقش -3-2

 قرارداد: بررسي مورد سازماني و فردي كلي، جنبه: سه از توان مي را اهميت و نقش اين 

  

  وعمومي كلي ازجنبه خالقيت اهميت و نقش -3-2-1

  است. زمين كره در انسان الهي خليفه مظهر و انسان خاص هاي ويژگي ترين بنيادي و ترين اساسي از يكي ينوآور و خالقيت •
   است. انسان هاي ينوآور و ها خالقيت محصول انسان تمدن مجموعه •
  نيست. پذير امكان ينوآور و خالقيت بدون انسان حيات ادامه •
  است. تربيت و تعليم اهداف ترين اصلي از يكي ينوآور و خالقيت •
   است. موانع و مشكالت رفع و آسودگي و رفاه افزايش و زندگي كيفيت مستمر بهبود عامل ينوآور و خالقيت •
  سازد. مي فراهم را صنعتي علمي، اقتصادي، توسعه و رشد موجبات ينوآور و خالقيت •
  است. ينوآور و خالقيت حاصل خدمات و محصوالت و توليدات كليه و ها كارخانه و ها سازمان همه •
 ).1384 الواني، و 1391 آرام، (نيلي هستند بيشتري هايينوآور و ها خالقيت داراي تر پيشرفته جوامع •
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   سازماني ازجنبه ينوآور و خالقيت اهميت و نقش -3-2-2

  سازمان. پيدايش عامل ينوآور و خالقيت  •
   سازمان. در وري بهره و خدمات و توليدات عامل ينوآور و خالقيت  •
  خدمات. و توليدات تنوع كميت، افزايش عامل ينوآور و خالقيت  •
  رقابت. در موفقيت و خدمات و توليدات كيفيت افزايش عامل ينوآور و خالقيت  •
  منابع. اتالف و ضايعات ، ها هزينه كاهش عامل ينوآور و خالقيت  •
  سازمان. كاركنان كاري انگيزش افزايش عامل ينوآور و خالقيت  •
   سازمان. كاركنان شغلي رضايت و رواني بهداشت سطح ارتقا عامل ينوآور و خالقيت  •
   سازمان. وري بهره ارتقاء عامل ينوآور و خالقيت  •
   سازمان. كاركنان و مديريت مجموعه موفقيت عامل ينوآور و خالقيت  •
   سازمان. بالندگي و رشد عامل ينوآور و خالقيت  •
   رقابت. حس تشويق و تحريك عامل ينوآور و خالقيت  •
  .»گرايي عمل ومشوق ميزنشيني پشت كاهش« اداري بوروكراسي كاهش عامل ينوآور و خالقيت  •
 ).1384 الواني، و 1391 آرام، (نيلي توليد عوامل كردن مهيا و تحريك عامل ينوآور و خالقيت  •

  

  سازمان پيدايش عامل ينوآور و خالقيت

 هاشمي،  (گلستان است شده ناميده »كارآفريني و ينوآور خالقيت، عصر« عنوان تحت كنيم، مي زندگي آن در كه امروز دنياي
 خالقيت از استفاده با كه خالق و كارآفرين افراد توسط مگر نيست ميسر خدمات و محصوالت خلق و ابداع عصر اين در ).1382
 نقش و اهميت سازند. مي محقق را امر اين نو هاي شركت سيسأت با و ها سازمان در تحول ايجاد با و زده ينوآور به دست خود

 خالقيت اهميت و نقش به توجه با نيست. تصور قابل هرگز آنها بدون انسان تمدن و زندگي كه است  حدي به ينوآور و خالقيت
 بيشتر كه زيادي اقتصادي مشكالت به توجه با و كشورها از بسياري توسعه در صنعتي اننوآور و خالقان درخشان سابقه و

 مهم نقش به توجه و ينوآور و خالقيت مفهوم اشاعه و ترويج طلبد، مي سويي هر از ياري دست هستند، مواجه آن با كشورها
 هاي سازمان ايجاد براي كارآفرين و نوآور ردگان)كتحصيل ويژه (به افراد تربيت همه از مهمتر و ها سازمان در ينوآور و خالقيت
 بايد افراد است. برخوردار حياتي ضرورت و اهميت از ايران مانند توسعه حال در جوامع خصوص به جوامع تمامي در خالق
 نظرات و ها ايده چگونه ببرند؟ كار به خود كار و دركسب را خالقيت هاي تكنيك و زده خالق كارهاي به دست چگونه بدانند
 (رانگا بفروشند؟ را خود محصول چگونه و كنند؟ برقرار ارتباط ديگران با چگونه برسانند؟ عمل مرحله به را اشان خالقانه و بديع
  ).1394 دارياني، احمدپور و 2013 ،آ.سواتي،2013 كريشنا، مورالي ،2013 بابو،
  

  سازمان در وري بهره و خدمات و توليدات عامل ينوآور و خالقيت

 وري بهره در مؤثر سازماني برون و درون اجزاي و عوامل همه كه رسيد خواهد بهينه يا مطلوب حد به شرايطي در سازمان يك وري بهره
 به وري بهره كنند. عمل اثربخش و يكديگر با همسو هماهنگ، زنده موجود يك مختلف هاي اندام همانند كاركنان، شغلي و فردي
 است ينوآور و خالقيت سازمان، وري بهره بر مؤثر و اصلي سازماني درون ازعوامل است. عامل اين جزء ترين اساسي و محور عنوان

 نيز دلخواه سطح در و يافته افزايش سازمان يك وري بهره تا شوند مي باعث اي بافته هم در و متعدد عوامل هرچند ).1376 (ساعتچي،



 خالقيت و نوآوري فردي    24

 

 آموزشي هاي دوره و مديريت هاي پست تصدي در متعهد و مناسب افراد انتخاب و كاركنان عملكرد ارزيابي همچون بماند، باقي ثابت
 و هيجاني (شناختي، شغل شخصيتي هاي ويژگي و مشاغل تحليل همخواني و كاركنان اهداف و سازمان اهداف همسويي مفيد.

 فرهنگي محيط ايجاد و سازمان در رواني فشار آوردن ينيپا و شغلي رضايت ايجاد كاري، كيفيت بردن باال و انگيزش ايجاد رفتاري)،
 مثبت اتتأثير عوامل اين كليه در تواند مي ينوآور و خالقيت آموزش رويكرد اين با و بوده وري بهره در مؤثر عوامل ديگر از مناسب
   .است يابي) حل راه و يابي ايده يابي، (حقيقت مراحل شامل آل ايده شرايط در مسأله خالق حل فرآيند طبق و نهاده

   اصلي. مشكالت زائيده و ايي حاشيه مشكالت از بنيادي مشكل تشخيص يابي: حقيقت
  .انتظارات و عادات با مغاير و نو هاي انگيزه و جديد هاي ايده : يابي ايده
  ).1391 آرام، (نيلي هدف. به رسيدن براي راه ترين سريع و ترين هزينه كم انتخاب يابي: حل راه

 هدف به و شده همسو سيستم به وارده تغييرات با شده ذكر عوامل از هريك به مربوط مسائل حل با تواند مي سازمان
  :دهيم نشان زير معادله بصورت را فوق مطلب اگر حال يابد. دست بيشتر وري بهره

  انتفاع + اختراع + مفهوم =ينوآور   ;عملكرد مستمر بهبود = وري بهره + آوري نو

 در انساني نيروي وري (بهره كارآيي و بخشي اثر رفتن باال باعث ،ينوآور به دستيابي آن موجب به و خالقيت شود مي مشاهده
 ساختار وجود سازد. مي بالنده ملي توسعه سمت به و محور هم جهاني تغييرات به نسبت را سازمان حركت جهت و شود مي سازمان)
 و صالحيت واجد انساني نيروي و متعادل كار فضاي سالم، كار ابزار و تجهيزات آمد، كار اجرايي هاي روش مناسب، سازماني
 قرار مديران توجه مورد بايد مطلوب وري بهره به نيل براي كه باشند مي ضرورياتي از ينوآور و خالقيت مهمتر همه از و شايسته
 در بايد نوآوري و خالقيت روح بيفزايد. وري بهره ميزان بر تواند مي كاري انضباط هوشيارانه، هاي تالش كاركنان، مشاركت بگيرد.
 سطحي به سازماني بلوغ رسيدن با مگر گردد نمي ميسر همه اين است. انساني نيروي آن مركزي هسته كه شود دميده سازمان كالبد
 و منظم ريزي برنامه نتيجه را شان پيشرفت صنعتي، و يافته توسعه كشورهاي از بسياري يابد. افزايش سازمان در ينوآور و خالقيت كه

 و كاركنان تربيت و تعليم امروزه دانند. مي ينوآور و خالقيت و پرورش و آموزش در خود انساني نيروي روي بر گذاري سرمايه
 موجب و داده افزايش را كار نيروي توليد قدرت و خالقيت آموزش، دارد. خصوص اين در بسزايي اهميت خدمت حين آموزش

 به رسيدن براي اساسي و مهم شرايط از شود. عرضه كوتاهتري زمان در تري ارزنده و بيشتر خدمات و كاال اشخاص، به تا شود مي
 كار فرهنگ بخشد. مي بهبود را وري بهره باال خالقيت با انساني نيروي است. افراد در انگيزه ايجاد و انگيختن بر كاري هر در هدف
 فرهنگ، اين ايجاد براي الزم شرط آورند. دست به آن نتيجه و كاركردن از خود تجربيات در مردم كه باوري از است عبارت
 كه است سازمان كارو در ينوآور و خالقيت گرانقدرتر همه از و انضباط همراه به مشاركت و ساالري شايسته و عدالت مساوات،

  ).1391 آرام، (نيلي گردد مي موجب را وري بهره
  

  خدمات و توليدات تنوع كميت، افزايش عامل ينوآور و خالقيت

 خدمات و نهايي محصول كاركرد به نسبت دادن اطمينان آن اصلي وظيفه كه كيفيت كنترل سيستم ها شركت اغلب در امروزه
 متمركز محصول ينوآور و طراحي فرآيند بهبود دادن توسعه روي بر متعددي هاي شركت باشد.مي موجود است فروش از پس
 راضي ديگر ،شوند مي ترقوي هارقابت همچنانكه نمايند. ارائه بازار به رقبايشان به نسبت بهتري محصوالت بتوانند تا اندشده
 بقا براي بايد سازماني هر بنابراين شود. هدايت ينوآور سوي به بايد كار و كسب استراتژي و نيست كافي كنندهمصرف نمودن
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 براي دنيا روز به هاي دانش از و داده قرار خود هاي فعاليت سأر در را درمحصوالت ينوآور و خالقيت جهاني، رقابت بازار در
 ).1391 آرام، (نيلي نمايد. استفاده خود محصوالت در ينوآور رشد

  

  ينوآور و خالقيت فرآيند -4

 تعاريف و معاني داراي كه چرا گيرند قرار مدنظر جدا طور به بايد خالقيت و ينوآور اصطالح دو معتقدند محققان غالب
 حالي در دارد، وجود، ي مرحله به جديد چيزي آوردن به اشاره خالقيت يا اختراع ).1985دستيارانش، و (وبر هستند اي جداگانه

  ).1991 (ديويس، دارد استفاده ي مرحله به جديد چيزي آوردن بر داللت ينوآور كه
 كه است اهميت حائز موضوع اين سازماني دنياي در كه نمود اشاره نيز مهر خالقيت، و ينوآور بين سازي تفاوت اهميت در
 براي جديد چيزي (خلق) آوردن وجود به حال در تواند مي سازمان يك كه چرا دهيم، تميز يكديگر از را خالقيت و ينوآور
  ).1969 (مهر، اختراع). يا (خالقيت باشد آورده وجود به را آن ديگران انتفاع براي اينكه يا و )ينوآور( باشد خودش

  

  
  

  خالقيت فرآيند -5 شماره شكل

 جديد ايده يا فكر ايجاد براي عقالني و ذهني فرآيند يك خالقيت :كه شود مي بيان طور اين ينوآور و خالقيت تفاوت
 چيز يك ساخت يا كشف اختراع، حال، عين در .است آن از سود كسب و عمل به جديد ايده تبديل فعاليت ي،نوآور اما است
 ).1375 پور، مدني و (شهرآراي شود مي محسوب ينوآور اوليه هاي گام از يا و مقدمه و است انديشه و فكر قدرت با جديد

  

  خالقيت فرآيند -4-1

   است. شده ارائه خالقيت فرآيند براي زيادي هاي مدل حال به تا
  :باشد مي زير مراحل شامل ست ها مدل كليه اساس و پايه كه واالس گراهام مدل

  آمادگي دوره •
  (پرورش) خواب دوره •
  (بصيرت) روشنايي دوره •
 ).1926 (واالس، گذاري ارزش و آزمايش دوره •

 ذكر را اثبات و اشراق نهفتگي، آمادگي، چهارگانه: مراحل خالقيت براي خالقيت علم و هنر كتاب در نيز نلر اف جورج
 ).1965 نلر،( است كرده
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 مورد فرصت يا مسأله با اطالعات آوري جمع طريق از سپس و شده آشنا فرصت يك يا مسأله با ابتدا خالق افراد ديد، اين از
 فرد و شود مين مشاهده ملموسي فعاليت مرحله اين در كنند، مي تمركز مسأله روي خالق افراد بعد مرحله در .شوند مي درگير نظر
 فرد عميق ذهني درگيري دارد. ايده يك به نيل جهت خود قبلي هاي زمينه و تجارب ها، انديشه تفكرات، دادن نظم در سعي

 در .شود مي بديع و جديد اي ايده ظهور و خلق به منجر )مسأله بر تفكر (جهت فرصت كردن فراهم ناخودآگاه) و (خودآگاه
  )1384، (محمدي برساند. اثبات به را خويش ايده پتانسيل و صالحيت آيد برمي صدد در خالق فرد نهايت
 از: عبارتند كه كند مي طي را تشخيصي قابل مراحل و فرآيند موارد غالب در خالقيت رسد مي نظر  به

 بين خيالي مكالمه يا خود با دروني مكالمه آن، حل براي آمادگي و عالقه مشكل، درك كنجكاوي، :آمادگي مرحله -1
   .است مرحله اين هاي ويژگي از ديگر فردي و خود
 كاري به ذهني احساس وجود بدون انسان كه حالتي دارد؛ مانند رؤيا  و هوشيار نيمه حالت مرحله اين :نهفتگي مرحله -2
 مرحله اين در آموخته آنچه دربارة تحليل و تجزيه از استفاده با موجود روابط كشف يابد. مي دست هايي بينش به و دارد اشتغال
   .افتد مي اتفاق
 همراه منطقي استدالل با چنانچه كه رسد مي ذهن به ناگهان دانايي و بصيرت جرقه مرحله اين در :اشراق و كشف مرحله -3
  .ريزند مي كلمات قالب در را خود هاي انديشه كودكان مرحله اين در .انجامد مي مشكل حل به باشد
 طور  به نيرو صرف و فراوان توان پشتكار، فكري، شديد تمركز با نهايي هدف به رسيدن براي مرحله اين در :مرور مرحله -4
  ).1395 (اماني، شود مي انجام كار تنهايي و خلوت در غالباً و كنند مي دنبال را مسأله مرتب
  است: گرفته صورت شود مي ذهن در خالقيت گيري شكل باعث كه مراحلي از ديگري بندي تقسيم ديگر تحقيقي در
 تبديل همان حقيقت در هفتم ي مرحله و هستند خالقيت اصلي هاي مرحله سير اين اول ي مرحله شش بندي تقسيم اين در
   از: عبارتند مراحل اين .است ينوآور به خالقيت شدن
 ذهن سازي آماده به شنيداري و ديداري هاي مهارت بردن باال نظر، تبادل معاشرت، سفر، مطالعه، ذهن: سازي آماده -1
  .كند مي كمك
 داشتن مستلزم اين و كنيم درك خوب را آن اجزاي و مسأله اصل بايد جديد هاي ايده ساختن براي بررسي: و مطالعه -2

  .است مورد آن در كافي اطالعات
 كه اين براي ولي .شود مي استفاده همگرا يا واگرا تفكر نوع دو از يكي از معموالً مسأله حل براي دگرگوني: و تغيير -3
 ديگر نوع به را تفكر نوع يك بتوانيد بايد البته و باشيد داشته هم با را تفكر دو اين بتوانيد بايد كنيد، حل خالقانه را اي مسأله
  كنيد. تبديل
 دوران اين در كشد. مي كار از دست و شود مي سرد دل نرسد، اي نتيجه به قبلي ي مرحله سه طي از بعد كسي اگر كمون: -4
 نظر مورد حل راه به است ممكن لحظه هر و شود مي سپرده ناخودآگاه ضمير به موضوع بلكه شود، نمي متوقف كار واقع در

  يابد. دست
  بيابيد. را پاسخ زمان هر در است ممكن باشيد زنگ به گوش بايد سپاريد مي ناخودآگاه ذهن به را مسأله قتيو جرقه: -5
 بايد پس باشد معنا بي واقعي شرايط در اما باشد داشته قبولي قابل نتيجه كاغذ روي اي ايده است ممكن اثبات: و تأييد -6
  نه. يا دارد قبولي قابل نتيجه واقعي شرايط در جديد ي ايده آيا كه شود مشخص
 (گروه ست ها ايده اجراي واقع در كارآفرينان تمايز وجه كنند نمي اجرا را آن ولي دارند جديد ايده زيادي افراد اجرا: -7
  ).1395، كارآفريني آموزشي
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 ينوآور فرآيند -4-2

 ول، روت نايت، ماركويز، و مايرز هيپل، بلك، و ايوان دفت كنل،- او و كومينگز سووني، و بيكر مثال: عنوان (به بسياري محققان
   اند: داده قرار توجه مورد مختلف زواياي از را ينوآور فرآيند والكر) و هنري و وست واركينگ، ون،- د-ون آتربك،
 سازمان بر گذاريتأثير منظور به ينوآور و خالق هاي ايده تغيير معني به ينوآور فرآيند كه دادند توضيح دستيارانش و وبر
 فني، مانند گوناگوني هاي زمينه شامل كه ينوآور فرآيند از كلي تعريف يك گرفتن نظر در با ).1985دستيارانش، و (وبر است

 توسط جديد هاي ايده اجراي و توسعه از: عبارتست ينوآور فرآيند كه: داشت اظهار ون- د-ون باشد، اداري و فرآيند محصول،
  ).1986ون،- د-(ون باشند مي سازمان يك درون در ديگران با تراكنش در زمان طول در كه افرادي

 اصلي گام هشت شامل است شده ارائه آن پردازش و ايده توليد يعني ينوآور اوليه اقدامات جهت كه )2009( پوسكال مدل
 فناوري، ارزيابي مشتريان، نياز سنجش مفهوم، آزمايش ايده، توسعه ايده، تحليل ايده، ارائه فرصت، تشخيص :از عبارتند كه است
 يا كاال از اعم محصول طراحي و توسعه مرحله بر كه اسميت مدل ).1392شيرخورشيدي، و (منطقي كار و كسب فضاي تحليل و

 آزمايشگاهي توليد محصول، مهندسي طراحي، و توسعه :از عبارتند كه است اصلي فعاليت چهار شامل است متمركز خدمت
 ).2006 (اسميت، (صنعتي) انبوه توليد نمونه)، (ساخت

 :كه دارند مي بيان مدل اين در آنها .اند نموده مطرح ها شركت در ينوآور براي را عاملي پنج مدل )1999( فيفر و كافمن
 .رسيد موفقيت به مرحله يا ناحيه پنج در بايد ، ها سازمان و ها شركت ينوآور مديريت در باال عملكرد و موفقيت به دستيابي براي
 مديريت ها، ايده و خالقيت مديريت ي،نوآور استراتژي :از عبارتند است شده داده نمايش شكل در كه گونه همان عامل پنج

 ).1388 (داستاني، دارد كيدأت نيز عامل پنج اين هماهنگي و انسجام روي بر مدل اين انساني. منابع مديريت و پورتفوليو و انتخاب

  
  فيفر و كافمن وجهي پنج مدل -6 شماره شكل

 براي كه است مشترك دانش پايگاه توسعه جهت در سازمان براي قدم اولين ينوآور اثربخش استراتژي يك توسعه و ايجاد
  ).2005 جونز، و (راس است الزم رقابتي پايگاه بهبود و هافرآيند كارايي افزايش و ينوآور
 ها، روش و هافرآيند و شود روشن سازمان در آن ايجاد از هدف و ينوآور مفهوم بايد ينوآور استراتژي برقراري و تعيين در
 ارائه يا توليد براي جديد و روشن استراتژي يك داشتن اهميت .شود مشخص ينوآور تمركز نقاط عنوان به خدمات و محصول
 قرار توجه مورد )1994( كوپر و )2000( يانگ و لي توسط داشته را ينوآور فرآيند دهي جهت و راهنمايي قابليت كه خدمات
 نمايد تضمين را كار و كسب هاي فعاليت مشروعيت تواند مي ي،نوآور هاي استراتژي طريق از عالي مدير حمايت گرفت.

  ).1995 (امانوئليدز،
 اجرا، مديريت و پورتفوليو و انتخاب مديريت ها، ايده و خالقيت مديريت يعني شكل در شده مطرح مدل مياني بخش

 و محصوالت سوي به ها ايده انتقال و انتخاب ايجاد، فرآيند شامل توسعه .است ينوآور توسعه و ايجاد براي الزم هايفرآيند
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 فرآيند يك معموالً باال ينوآور عملكرد با هاي شركت كه كنند مي بيان شده انجام تحقيق چند .است تجاري بادوام خدمات
  ).1388 (داستاني، دارند جديد خدمات و محصوالت توسعه براي رسمي

 طريق از بايد ها ايده .كنند مي منعكس و بيان را مشتري نياز كه است هايي ايده انگيزش بيانگر ها، ايده و خالقيت مديريت
 .گيرند قرار ها ايده جريان در مشتريان حتي و شود جاري كاركنان بين در مشاركت و نظرخواهي طريق از يا و پيشنهادات نظام
 و ها ايده به امتياز دادن ها، ايده برتري معيارهاي تعيين ها، ايده به دادن نظم و بندي دسته مرحله پورتفوليو، و انتخاب مديريت بخش
 مشتريان به متكي كه شركتي براي ها ايده انتخاب در است. شده ارزيابي هاي ايده بين از ايده بهترين انتخاب و ، آنها بندي رتبه
  ).1992 (آلبرشت، است استراتژي تمركز محور در مشتري است،
 ها شركت .آورند مي فراهم را اجرا نيازهاي پيش و نموده ارزيابي را خود اجرايي و توليدي ظرفيت ها شركت اجرا، مرحله در

 شود مي هايي گام شامل سازمان در اجرايي مرحله .آورند مي فراهم را ايده شدن تجاري زمينه مرحله، اين به شدن وارد با حقيقت، در
 مهندسي، شامل ها گام اين توليدي هاي شركت در .نمود عرضه بازار به را شده خلق چيز يا جديد حل راه وسيله بدان توان مي كه
  ).1377 فيشاني، (آقايي دشو مي تبليغ و بازار بررسي و آزمايش توليد، سازي، قالب

 توان، با ارتباط در مرحله اين است. آن مراحل تمام اجراي و ينوآور ارتقا براي انساني منابع سازي آماده انساني، منابع مديريت
 فرآيند كند مي بيان گرنت.دارد ارتباط بنيان دانش هاي شركت در سازماني رفتار موضوع با و است كاركنان انگيزه و روحيه مهارت،
  ).2000 (گرنت، شود توليد يا آيد وجود به شايسته انساني منابع از بردن بهره و استفاده بدون تواند نمي فناوري چرخه و ينوآور
  

  
  ينوآور چرخه -7 شماره شكل

 در ديگران با تراكنش در زمان طول در كه افرادي توسط جديد هاي ايده اجراي و توسعه :از عبارتست ينوآور فرآيند
 نظرات اما افتد، مي اتفاق متفاوتي مراحل در تغيير اين كه باورند اين بر محققان از بسياري گرچه باشند. سازمان يك درون

 ذيل شرح به ينوآور هاي فرآيند زمينه در شده ارائه نظرات مهمترين اند. شده ارائه مراحل اين تعداد و ها توالي به راجع متفاوتي
  گيرند: مي قرار بررسي مورد
  ينوآور عمومي فرآيند -3، تكنولوژيكي ينوآور فرآيند -2، فني ينوآور فرآيند -1
  

 فني ينوآور فرآيند -4-2-1

 با مرتبط فرعي هايفرآيند از متشكل كلي يفرآيند بلكه نيست، مجرد عمل يك ينوآور كه نمودند بيان ماكويز و مايرز
  نمودند: تعيين را مرحله پنج فني ينوآور فرآيند به توجه با آنها است. يكديگر
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  .آوردن در استفاده و اجرا به )ـه، حل راه د)، مسأله حل فعاليت ج)، ايده توسعه ب)، تشخيص الف)
 در موجود حوادث كه داشت مدنظر را نكته اين بايد و است مفيد ينوآور فرآيند مراحل تعريف كه بودند معتقد محققان اين
 از غالباً ينوآور فرآيند اگرچه بود. نخواهد خطي توالي صورت به هميشه است شده داده نشان شكل در كه آنچنان ينوآور فرآيند
 حل راه مرحله و ايده توسعه مرحله اينجا در است، بعدي مرحله به مرحله يك اتصال از يا و شود مي ناشي ديگر مرحله به مرحله يك
  )1969 ماكويز، و (مايرز نمود. تحليل و تجزيه را فرآيند مرحله دو هر عوامل بتوان تا اند گشته مجزا يكديگر از مسأله

 

  
 فني ينوآور فرآيند -8 شماره شكل

 و تقاضا برگيرنده در تشخيص، آن در كه شوند مي شروع جديد ايده يك با موفق هاي ينوآور :تشخيص مرحله الف)
  باشد. مي فني امكانات
 توسعه طراحي مفهوم به منجر كه باشد مي فني امكانات و تقاضا عامل دو مجموع از ينوآور ايده ايده: توسعه مرحله ب) 
  سازد. مي ضروري را فني امكان و تقاضا عنصر دو هر ارتباط كه است خالقيتي عمل يك حقيقت در حالت اين گردد. مي
 فورموله و معرفي باشد برخوردار حل قابليت از كه را مسأله يك طراحي مرحله اين در :مسأله حل فعاليت مرحله ج) 
 براي ضروري اطالعات به دستيابي براي اختراعي فعاليت يك يا و توسعه و تحقيق به نياز است ممكن موارد بعضي در نمايد. مي
  باشد. داشته وجود مسأله حل

 اجرا مرحله به و تعريف را آن نتوان كه باشد مشكل آنچنان است ممكن مسأله حل راه اوقات بعضي حل:  راه مرحله د)
 با مرتبط مسائل و بازار تقاضاي از ناشي اطمينان عدم باشد، داشته وجود كامل طور به فني پذيري امكان كه زماني حتي درآورد.
 طور هب باشند، داشته دنبال به يمؤثر نتايج توانند مي كه هايي حل راه كليه بايد بنابراين ماند، خواهند باقي توليد مقياس و حجم
   گيرند. قرار تحليل و تجزيه مورد پيوسته
 مرحله اين گردد. مي ارائه بازار به و معرفي قبل، مرحله از شده انتخاب بهينه حل راه مرحله اين در استفاده: و اجرا مرحله )ـه
 هاي هزينه از بيشتر معموالً توزيع و بازار تشويق توليد، شروع هزينه زيرا است مراحل ديگر با مقايسه در مرحله ترين پرهزينه
 .)1378 (خداداد، باشد مي حل راه يك ارائه و تحصيل
  

 تكنولوژيكي ينوآور فرآيند -4-2-2

 اين كه دارد تاكيد نكته اين بر بازار تكنولوژي/- فرآيند بر مبتني انعكاسي گيري جهت يك عنوان به تكنولوژيكي ينوآور
 است. مشتري نياز كردن برآورده و تشخيص طريق از مستقيم طور به علمي يا تكنولوژيكي دانش انتقال يا انعكاس حاصل ،فرآيند
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 يقين طور به هدف اين به نيل گيرد. مي انجام نياز با تكنولوژي انطباق طريق از مشخص طور به محصول يك توليد نتيجه، در
 »اي پروژه« و »اي مرحله« متفاوت مدل دو اساس اين بر باشد. مي آن انجام در تسهيل و پذيري امكان براي سازماني تفييرات نيازمند
 .)1978 سويني، و (بيكر است شده ارائه

 نيازهاي ،فرآيند مرحله هر داخل در يابد. مي سازمان ،ينوآور فرآيند مراحل برطبق ينوآور فعاليت اي مرحله مدل در
 براي منابع تخصيص و پروژه انتخاب گردند. مي تعيين مهندسان و كارشناسان و انتخاب ها پروژه ايجاد، ها ايده تعريف، سازماني

  باشد. مي مرتبط بعدي مراحل هاي فعاليت ديگر در سازماني نيازهاي طبق بر مراحل كل
 آيد، مي وجوده ب سازماني نيازهاي يا ها فرصت برطبق اصوالً ينوآور فعاليت كه است اين بر اساس اي پروژه مدل در
 فعاليت پروژه يك در كه تيمي شود. مي داده سازمان و تنظيم فرآيند براساس نه و پروژه يك براساس مراحل كه معني بدين
 تقسيم فرآيند مراحل تمام به زيادي حد تا ها فعاليت و است پروژه تكميل براي ضروري هاي فعاليت اجراي مسئول نمايد مي
 چرا پذيرد مي انجام مراحل كل در نه و پروژه يك هاي محدوده داخل در تنها زمانبندي هاي وتصميم منابع تخصيص گردد. مي
 قالب در يكپارچه و كلي نيازمندي يك عنوان به پروژه و يابد نمي انتقال بعد مرحله به مرحله يك از ها نيازمندي و نتايج كه

  .)1378 (حسيني، شود نمي گرفته نظر در اي چندمرحله هاي فعاليت
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  اي مرحله مدل تكنولوژيكي ينوآور فرآيند - 9 شماره شكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  اي پروژه مدل تكنولوژيكي ينوآور فرآيند -10 شماره شكل
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  ينوآور فرآيند از عمومي مدل -4-2-3

 شيوه از عبارتند فرآيند نوع دو اين باشد. داشته وجود تواند مي آنها فعاليت نوع از گذشته ها سازمان در ينوآور كلي فرآيند نوع دو
 ديگر به و تهيه را خود هاي طرح افراد، جمله از سازمان يك گوناگون هاي قسمت كالسيك شيوه در مدرن. شيوه و كالسيك
 تمايل نمايند مي ارزيابي ها طرح ديگر از بهتر را خود هاي طرح و اهداف متفاوت هاي قسمت اينكه دليل به دهند. مي ارائه ها قسمت
 سازمان زنجيره از بعدي حلقه به را خود حاصله نتايج قسمت هر رو اين از دهند. تطبيق آنها ريزي برنامه با را خود ديگران تا دارند
 بررسي براي دوباره لزوم صورت در و دهد مي ارائه ها قسمت ديگر به را خود اوليه هاي ايده قسمت هر مدرن شيوه در دهد. مي ارائه
 اين شود. مي ارجاع بعدي قسمت به ديگر بار يك و پذيرفته صورت الزم هاي انطباق سرعت، به و شود مي داده برگشته تجديدنظر و

 بر تمركز به را سازمان يك هاي قسمت تمامي و دهد مي افزايش را ينوآور پروژه يك در گرفته شكل ايده تصريح و وضوح امر،
   .)1990 (واركينگ، نمايد مي ترغيب داشته، وجود جديد تركيبات تحصيل هنگام قبالً كه آنچه از استفاده روي

  

  
   ينوآور فرآيند هاي مشخصه -11 شماره شكل

  

  گذارند؟ مي اثر ينوآور بر ساختاري متغيرهاي چگونه

 مكانيكي ساختارهاي كه اين اول كنيم. بيان را گزاره سه توانيم مي ساختاري متغيرهاي به توجه با گسترده، هاي پژوهش براساس
 از بيشتر آنها در تمركز عدم و دارند كمتري قوانين است، تر پايين آنها كاري تخصص كه زيرا دارند ينوآور بر مثبت اثري

 كند مي تر آسان را ها ينوآور پذيرش كه را كردن بارور و انطباق قدرت پذيري، انعطاف همچنين است. مكانيستي ساختارهاي
 را توانايي اين مديران به منابع فراواني است. ينوآور كليدي عامل فراوان منابع به آسان دسترسي كه اين دوم كنند. مي بيشتر
 متقابل كنش در تسريع با واحدها بين ارتباط نهايت در بپذيرند. را ها شكست و كنند هزينه ينوآور براي بتوانند كه دهد مي

 داشته وجود تواند نمي متغير سه اين از يك هيچ البته رساند. مي مدد ينوآور برابر در احتمالي سدهاي شكستن به سازماني خطوط
  ).1384، (محمدي باشند متعهد عامل سه اين به ارشد مديران كه اين مگر باشد
  

   فردي ينوآور و خالقيت بر مؤثر عوامل -5

 طريق از افراد خالقيت سازي غني است. خالق اي جامعه داشتن براي مهمي اساس و پايه افراد، خالقيت و ذاتي استعداد داشتن
 نمودن پربار و انساني منابع هاي سرمايه افزايش منظور به آموزشي مؤسسات تأسيس متحول، و تغييرپذير سنت و فرهنگ داشتن
  ).2009 (يوسف، شد خواهد ميسر شود، مي منتهي انساني نيروي ابتكار و پيشرفت به كه جامعه هاي ارزش به توجه و آن كيفيت
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 مؤثر تعامل و نشده بيني پيش تغييرات با شدن منطبق توانايي كنندكه استخدام جديدي كاركنان تا تالشند در ها، سازمان بيشتر
 با افراد جذب جاي به ها سازمان رهبران تا است شده باعث اخير، هاي پيشرفت اين، وجود با .باشند داشته را گوناگون افراد با

 حذف را آنها ضعف و ناتواني ميزان بپردازند، خود كارمندان در خالقيت و خودمحوري افزايش و ترويج به خصوصياتي چنين
   ).2009 كاالنن، دالينگ، (ماس، باشند داشته توجه كاركنان شغلي مطلوب هاي ويژگي پرورش به و كنند

 هميشگي ماندگاري و رقابت توانايي از بايد ،سوم هزاره در ها تكنولوژي در سريع و زياد بسيار تغييرات به توجه با ها سازمان
 ؛2002 ،دري( باشند داشته را انهنوآور خدمات ايجاد و توسعه توانايي كه است پذير امكان مهم اين صورتي در و باشند برخوردار

 خالقيت، مورد در قبلي مطالعات .كند مي ايفا كشورها آتي ةتوسع در مهمي نقش خالقيت، )2004، پرتر ؛ 2004، همكاران و هيت
  ).1999  كانتر، ،2006 (برگلمن، است ملي توسعه و رقابت توانايي در مهمي عامل خالقيت، كه دارد تأكيد ديدگاه اين بر

 سبك و شناختي سبك شخصيتي، هاي ويژگي توانمندي، به توان مي دارد خالقيت در را تأثير بيشترين كه فردي عوامل جمله از
 كنلي،( فني مهارت و) 2001 كنلي ،1998 (آمابيل، دانش )،1998 تورنس،( هوش مؤلفه سه بردارنده در توانمندي كرد، اشاره تفكر
 ،) 2001 الير،( استقامت و پشتكار ، )1999 ،ليند( خود بودن خالق از قوي تصور مانند نيز شخصيتي هاي ويژگي است. )2001
 )2004 گيلسون، و شالي( موفقيت به نياز ،)1994 كوئيك، و نلسون( استقالل )،2001 الير،( پذيري   ريسك ،)1998، آمابيل( پذيري ابهام
  .كرد اشاره )2001 الير،( تفكر سبك و شناختي سبك به توان مي فردي ديگرعوامل از است، )1993 (گاردنر، نفس به اعتماد و

 پوليتز( رهبري سبك شامل عمدتاً كه كرد اشاره سازماني عوامل به توان مي خالقيت، بر مؤثر محيطي عوامل جمله از
 منابع ،)2009 شين، ،1999 اليرواكوال، و ايساكسن( سازماني جو ،)2003 اوليك، و سوسيك كاهاي،( پاداش سيستم )،2005

  .است) 2009 پندي، ،2004 گيلسون، و شالي( ساختار و سازماني
  .اند نموده بندي طبقه خارجي و داخلي دسته دو به را ينوآور بر مؤثر عوامل خود تحقيق در )1388( نصيري و احمدي

  

  داخلي عوامل

  .انگيزه و پاداش و سازماني حمايت رهبري، يكپارچگي، تعامل، دانش، ارتباطي، ساختار

  ارتباطي ساختارالف) 
 توانايي اطالعات، انتشار و آوري جمع جستجو، در سازمان يك مختلف هاي بخش و دواير ارتباطي، مؤثر ساختار يك وجود با

  1.)2007 (توشمان، داشت خواهند بهتري

 دانشب) 

 بولتالر، و (كاماساك دارد همراه به ينوآور فرآيند ازجمله را بديعي نتايج باشدكه مي سازماني منابع ترين مهم از يكي دانش
2010(.2  

   تعاملج) 

 ،نوآور و خالق همكاراني وجود با .باشد مي تاثيرگذار فردي ينوآور بر ها سازمان در افراد تعامالت كه است داده نشان تحقيقات
 بر مؤثري بسيار عامل همكاران، ميان در موجود تعامالت رو، اين از گردد. مي تحريك نوآور و جديد يها ايده ارائه به فرد هر

  .3)2008 ريچرز، و (اسشيندرز آيد مي شمار به سازماني مراتب سلسله تر پايين سطوح در خصوص به فردي ينوآور

                                                           

1- tushman 

2- kamasak and bulutlar  

3- Schneider& Reichers 
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  يكپارچگيد) 

 منظور به دارند، مهارت خود به مربوط سازماني يها حوزه در كه كاري مختلف هاي گروه و افراد هماهنگي و سازي يكپارچه
 گروهي ساختار فاقد كه هايي سازمان در شكست ميزان كه است داده نشان مطالعات است. ضروري امري ،ينوآور افزايش
  1)2000 هاردي، و (دافرتي باشد. مي زيادتر هستند، منسجمي

   رهبريهـ) 

 براي معموالً و داشته تنگاتنگي ارتباط خارج محيط با باشند، مي راهبردي يها گيري تصميم مسئول كه رتبه عالي و ارشد مديران
 طور به ارشد مديران ينوآور كه است معني بدين اين دارند. را مسئوليت بيشترين خود، هاي سازمان در انهنوآور هاي فعاليت انجام
  2)2003 (تامسون، گذارد. مي تأثير سازمان بر مستقيم

 ديدگاه تا كرده تقويت استراتژي تدوين در را كاركنان توان بايد سازماني يها استراتژي طراحي هنگام ارشد مديران
 كنند. شكوفا سازمان كل در را فرد هر ينوآور توانايي شوند متعهد بايد آنها .دهند ارائه سازمان آتي مسير مورد در را تري جامع
 يفرآيند سازمان، موريتأم از بخشي عنوان به انهنوآور هاي فعاليت به پرداختن است. خوب رهبر يك اصلي هدف واقع در اين
  3)1996 دويرز، (كتز شود. مي محسوب افراد براي محرك ابزاري عنوان به كه است

   سازماني حمايتو) 

 قائلند، ارزش هماهنگي و انساني منابع عمل، آزادي ،ينوآور براي كه ييها فرهنگ با ها سازمان است داده نشان تحقيقات
  4)1997 سيمونتون، و (مامفورد دارند. بيشتري ينوآور

 زيردستان هاي توانمندي از كه سرپرستاني .دارد مثبت ارتباطي فردي ينوآور با نيز زيردستان و سرپرست بين رابطه كيفيت
 به گيري تصميم قدرت و عمل آزادي از خاصي درجه دادن ند.ا سهيم آنها وري بهره افزايش در دارند، زيادي انتظار خود

 اي هنگو به ببينند، آموزش عالي سطحي در بايد سازمان در سرپرستان و مديران دارد. فردي ينوآور بر سزايي به تأثير ،كارمندان
 كارمندان كل به بايد عمل آزادي و قدرت .باشند داشته را الزم تربيتي يها مهارت خود، اي وظيفه هاي مهارت رأس در كه

 سراسر در انهنوآور هاي فعاليت قدرت، شدن متمركز با است داده نشان تحقيقات كه يطور به شود، غيرمتمركز و تفويض سازمان
   )2003 (تامسون، شود. مي مواجه مشكل با سازمان

  انگيزه و پاداشي) 

 طلبي، راحت ذات، صيانت چون هايي انگيزه .است انسان در خالقيت جريان اندازنده كار به و محرك نيروي واقع در انگيزش
 آسايش وسايل كه دارد مي وا كوشش به را فرد ..و. توفيق به نياز طلبي، جاه مالي، و رفاهي مسائل كنجكاوي، دانستن، به عشق
 ازاي در كاركنان، مهارت سطح بررسي با كه باشند داشته پاداشي نظام بايد ها سازمان اين، بر عالوه .سازد مهيا را ديگران و خود

 هاي ايده و برتر عملكرد به دادن پاداش كه است داده نشان نيز تحقيقات، .دهند پاداش آنها به شغلي، بيشتر هاي مهارت يادگيري
 هاي شركت در انگيزه و پاداش كه است ذكر به الزم اين بر عالوه .گذارد مي تأثير سازمان يك ابداعي و ابتكاري جو بر انهنوآور
  5)1983 ديكسون، و (اوبي دارد. مؤثري كاربرد خالق، كارمندان حفظ و جذب براي نوآور
  

                                                           

1- Dougherty and Hardy 

2- Thompson 

3- Kets de Vries 

4- Mumford and Simonton 

5- Abbey and Dickson 
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  خارجي عوامل
 توانايي كه است داده نشان تحقيقات .است شده شناخته سازمان يك كلي محيط از مهمي بخش عنوان به خود خارجي محيط
 را انهنوآور هاي فعاليت پويا يها محيط معتقدند محققين اين بر عالوه .دارد خارجي محيط با نزديكي ارتباط ينوآور در سازمان

  )1993 ون، دي (ون انگيزاند. برمي ها سازمان در
 دست به را خارجي محيط اطالعات توانند مي ها سازمان آنها طريق از كه كرد معرفي را روش دو) 2001( سوتاريس

 به براي خارجي هاي سازمان با مشاركت رقبا، و كنندگان مينأت مشتريان، از اطالعات كسب براي محيطي جستجوي آوردند.
  1)2001 (سويتاريس، دارد. نياز آنها به ينوآور براي اما آنهاست، فاقد سازمان كه منابعي آوردن دست
  

  برخالقيت مؤثر عوامل -5-1

  ،مناسب تحقيق طرح - 5، مناسب جو - 4، كافي وقت -3، كافي منابع - 2، آزادي- 1 :بيروني يا محيطي عوامل –الف
   )باشد خالقيت محرك تواند مي فشارها برخي( فشار -6

 خطر به تمايل - 4، شناختي يها توانايي -3، خودانگيزي -2، متنوع شخصي يها ويژگي -1 :دروني يا فردي عوامل – ب
   متنوع تجارت -6، رشته در تخصص -5، كردن

 اين مهم نكته است، فردي مسائل از تري برجسته عامل خالقيت رشد در محيطي عوامل همكارانش، و آمابيل تحقيقات طبق
 فرد. هاي توانايي و هاي ويژگي تا داد تغيير را اجتماعي عوامل توان مي تر راحت يعني است، متغيرتر بسيار محيط سهم كه است

  )1988 ،(آمابيل
  

  فردي) صورت (به بخش اثر و خالق تفكر براي الزم هاي مهارت -1- 5-1

 داريم. ها موقعيت يا مشكالت اطراف در نامرئي چارچوبي ترسيم به تمايل اوقات اغلب ما فرضيات: يافتن براي جانبي تفكر -1
 بايد بنابراين باشد. گرفته قرار شده ايجاد رواني مرزهاي يا و چارچوب از خارج آنها، حل راه آغاز نقطه است ممكن كه حالي در

  كنيم. فكر چارچوب اين فراسوي بياموزيم
 ساختار تغيير(تغيير، )75ص ،1387 (حسيني، كنيم مي ذكر را آنها اختصار به كه دارد وجود هايي شيوه جانبي تفكر براي

 فوراً را اي انديشه هر فرد قضاوت در تأخير (با قضاوت تعويق چرا)، هاي شيوه از (استفاده ترديد و شك اطالعات)، مجدد تنظيم
 (يافتن حاكم هاي ايده بپرواند)، را ديگري هاي انديشه تواند مي همين كه كند مي دنبال آنرا بيشتري مدت و نخوانده ارزش بي
 (تقسيم تقسيم باشد.) مي موضوع ساخت تغيير جهت در مؤثر راهي متعدد، هاي بخش به موضوع يا مطلب يك اصلي هاي ايده
 براي روش (اين سازي معكوس باشد)، مي موضوع ساخت تغيير جهت در مؤثر راهي متعدد هاي بخش به موضوع يا مطلب يك
  است.) رايج شيوه به موضوع به نگرش در الزام از رهايي
 پيوند نتيجه اختراعات بعضي است، موفقيت عامل اقبال و شانس موارد بسياري در ناخوانده: اقبال و شانس از استقبال -2
 از صحيح برداشت احتمال باشيم، داشته انگيزه از وسيعي دامنه و توجه از كاملي ي محدوده اگر و است وعلم تجربه تصادفي
  است. بيشتر اتفاقات
 يك است ممكن و هستند مرتبط نظر مورد اهداف با كامالً شما روياهاي اوقات گاهي درون: نداي به دادن فرا گوش -3
  كند. ايجاد شما ذهن در را ايده يا نشانه

                                                           

1- Souitaris 
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 و انتقاد ارزيابي، پااليش، هاي مهارت و سو يك از خالق تفكر بين موقتي و مصنوعي موانع ايجاد يعني داوري: تعليق -4
  ديگر. سوي از قضاوت
 فرآيند براي آغاز نقطه بهترين و كند مي ايفا تصويري تفكر در اساسي نقش تمثيلي، يا قياسي تفكر مقايسه: هاي گام -5
  شناسيم. مي حاضر حال در كه است چيزهايي با آن ارتباط طبيعي، غير يا خارجي ناشناخته، پديده هر شناخت
 حال به مدتي را مسأله بايد كه زماني دانستن و است مشكل حل در خالق تفكر دشمن ابهام، نكردن تحمل ابهام: تحمل -6
  است. خالق تفكر براي الزم هاي مهارت از يكي كنيم، رها خود
 سوابق مثبت و منفي مطالعه، دادن، گوش مشاهده، كنجكاوي، شامل ها ايده بانكداري مهارت مجموعه ها: ايده بانكداري - 7
 عمل اين كه زيرا باشيم داشته همراه به يادداشت دفترچه يك هميشه بايد ما كه است ذكر به الزم نكته اين وقايع ثبت مورد در شود. مي

  گردند. ثبت محل يك در هستند فرار و رسند مي ما ذهن به كه هايي ايده چون و است خالق تفكر مقاصد همه براي حياتي ابزاري

  

  سازمان روي فردي خالقيت تأثير -2- 5-1

 توانايي ارتقاي جهت در آنها گذاري سرمايه بيشتر، خالقيت و ينوآور راستاي در ها سازمان براي موجود موفق هاي راه از يكي
 كند، مي كار ثابت و معين رفتارهاي هاي نقشه و ها طرح بر تكيه با صرفاً كه سازماني .باشد مي شدن تر خالق راستاي در كاركنانشان

 كاركنان زمينه، اين در است. شده گيرانه سخت كمتر و دانش بر مبتني بيشتر كار امروزه، است. پذير آسيب بسيار اجتماعي نظام يك
 محصوالت، ايجاد براي ساختماني هاي بلوك عنوان به ها ايده اين از استفاده و جديد هاي ايده خلق در توانايي طريق از توانند مي

 اين آكادميك افراد و متخصصين از بسياري .نمايند كمك شركت عملكرد ارتقاي به بهتر، و جديدتر كاري هايفرآيند و خدمات
  .است مؤثر بسيار سازماني هاي موفقيت به رسيدن در فردي هاي ينوآور و ابتكارات كه كنند مي تأييد را ديدگاه
  

  خالقيت موانع -6

  .)1387 (حسيني، است فردي و محيطي موانع شامل
  

  محيطي موانع -6-1

    جونامساعد -1
    ها محدوديت -2
     فشار ارزيابي -3
    ها رقابت -4
   ناكافي منابع -5
    ضعيف تحقيق طرح -6
  )1384 ،ميران مير( ها ايده كشتن -7
  

  فردي موانع -6-2

   انگيره عدم -1
   تجربه عدم يا مهارت عدم -2
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     انعطاف عدم -3
   خارجي انگيزه  -4
   اجتماعي هاي مهارت عدم -5
   )1384 (اميرحسيني، است برشمرده زير صورت به را خالقيت موانع اميرحسيني دكتر »ينوآور و خالقيت« كتاب در

  اضطراب و ترس -
   انگيزش و ترغيب و تشويق نبود -
         فكري استبداد و خودرائي -
   زياد مشغله و اجباري و سخت كار -
   جستجوگري و تحقيق از پرهيز -
       آن شدن متوقف احتمال يا و كار نيافتن ادامه از دغدغه و ترس -
  اقتصادي و اجتماعي يا فرهنگي يها ضعف -
   كار محيط در رواني بهداشت نبود -
    تمركز وعدم ذهني تنبلي -
   علت توضيح جاي به عمل توجيه -
   )1383 (صمدآقايي، :كند مي تقسيم كلي دسته 4 به را خالقيت موانع صمدآقايي، جليل» كارآفريني ي جوهره خالقيت« كتاب در
  

   خالقيت محيطي موانع -6-3

   محيط اقتصادي عوامل اتتأثير - 
  كنندگان عرضه و بازار عوامل اتتأثير - 
   مربوطه صنعت مشخصات و ويژگي - 
    دولت يها سياست - 
    فرهنگي عوامل - 
    مقررات و قوانين - 
    سنتي پرورش و آموزشي نظام - 
   وظيفه نظام وضعيت - 

  
  خالقيت سازماني موانع -6-4

   اطالعات به دسترسي عدم - 
   مناسب عمودي و افقي ارتباطات فقدان - 
   سودآوري براي سازمان اندازه - 
   ارشد مديريت گيري گوشه و انزوا - 
  سازمان نامناسب ساختار - 
   مديران مدت كوتاه زماني افق - 
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       سريع و مؤثر پيشنهادات سيستم فقدان - 
   الزم ابزار و لوازم فقدان - 
   منعطف و هدفمند پاداش و تشويق سيستم فقدان - 
   كاركنان نارضايتي و استرس ناسازگاري، - 
   سازماني هاي بازي سياست و مبارزات - 
   مدير حد از زياد دلگرمي - 
   سريع نتيجه اخذ به فشار - 
  

  خالقيت فرهنگي موانع -6-5

   مذهب - 
   است. ديوانگي حتي و تنبلي كردن، تلف وقت معني به پردازي خيال - 
   است. كودكان مخصوص فقط گوشي بازي و بازي - 
   تحوالت و تغيير به ها سنت دادن ترجيح - 
   شود. مي حل علمي تفكر و پول با مشكلي هر - 
  

  خالقيت فردي موانع -6-6

 ها، ايده مورد در قضاوت به تمايل مهم، ائلمس تحمل عدم شكست، از ترس مانند خالقيت هيجاني  - احساسي موانع - 
  .پردازي خيال ضعف پذيري رقايت و شور هيجان، نداشتن

 به تمايل مشكل، صحيح و دقيق تعريف سختي امور، ساير از مسأله كردن جدا سختي مانند خالقيت ادراكي موانع - 
  .گانه پنج حواس هم از نكردن استفاده مختلف زواياي از مشكل نديدن مشكل، قلمرو كردن محدود

 :شود مي ذكر سازمان در ينوآور و خالقيت شكست مهم عامل 10 اينجا در

   .كند حمايت ينوآور و خالقيت از كه فرهنگي نبود - 
  مديران توسط سازمان ندانستن خود آن از و نكردن مالكيت احساس - 
  ينوآور و خالقيت جهت فراگير و گسترده فرآيند يك فقدان - 
 فرآيند اين براي كافي منابع ندادن تخصيص - 

 سازمان استراتژي با ها طرح و ها پروژه بين ارتباط عدم - 

  سازماني ابهامات رفع براي كافي انرژي و زمان نكردن صرف - 
  متضاد) و مختلف (عقايد هافرآيند در تنوع نكردن ايجاد - 
 پيشرفته گيري اندازه هاي سنجش و ابزارها ندادن توسعه - 

   ينوآور هاي تيم در توانا مديران و مربيان وجود عدم - 
   مديريتي پرداز ايده سيستم يك فقدان - 
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 خالق با انسان شبه وجه ترين مهم و الهي است استعدادي زيرا است، پيچيده بسيار حال عين در و مهم مفهومي خالقيت
 در آن نقش و خالقيت جذابيت است. ميسر خالقيت با تنها زندگي مسائل حل و پيرامون محيط بر غلبه تنگناها، از عبور باشد. مي

 در مطالب پراكندگي اما .كند مي دعوت خود به مربوط ادبيات مطالعة به را زيادي عدة همواره زندگي و كار در موفقيت كسب
 امر، اين علت نباشد. بخش رضايت چندان مطالعه اين نتيجة بسياري براي شود مي سبب موضوع هاي پيچيدگي و زمينه اين

  ).1385 (سليماني، گردد برمي آن بعدي چند ماهيت به نظريات و عقايد تعدد و تنوع از نظر صرف
  

  خالقيت سطوح

 و (فردي چندسطحي گاهددي از را خالقيت كه بود خواهد مفيد مديريت براي خالقيت نظري الگوي يك وقتي است شده ثابت
  1)2005 (استيفانيا، دكن مطالعه سازماني)
 افرادي اختصاصي هاي تفاوت توصيف و درك دنبال به ابتدايي مطالعات و كردند توجه فردي خالقيت به روانشناسان ابتدا،

 بررسي و مطالعه را آنها خصوصيات و هنري و علمي برجستة هاي شخصيت ويژه، بودند.به شده گرفته نظر در خالق كه بود
 روانشناسان حضور با نيز روانكاوي رويكرد همزمان گرفت. نام بيوگرافيك تحقيقات رويكرد شيوه، اين بعداً كه كنند مي

 وجود به خالقيت فرآيند در ناخودآگاه و آگاهانه تفكر متفاوت نقش شدن مطرح با مهمي هاي نگرش و گرفت شكل فرويدي
 رويكرد، اين براساس است. سايكومتريك رويكرد ميشود متمركز فرد بر كه خالقيت، مطالعات در ديگر رويكردي آمد.

 روششناسي شود. گيري اندازه و تعيين خود متناسب گيري اندزه هاي نظام كارگيري به با كه است رواني و ذهني اي مقوله خالقيت
 بر و شود گيري اندازه كمي طور به تواند مي خالقيت توانايي يا قابليت كه است استوار فرض اين بر نيز (آزمايشگاهي) تجربي
 بتوانند محققان كه را ساختگي محيطي منظور اين براي .كند مي تمركز خالق فرآيند در درگير افراد شناختي فرآيند درك
  )2005 استيفانيا،( گيرد مي كار به كنند، تحليل خالق تفكر طي در را شناختي فرآيند
 و هافرآيند خدمات، محصوالت، براي مفيد و ارزشمند نوين، هاي ايده توليد را خالقيت مفهوم توان مي سازماني سطح، در
 يا اقدام يا محصول) يك مثالً( مادي بشري مصنوع كردن عملي به را ناوآوري و ؛ كرد تعريف ها گروه يا افراد سوي از روندها،
 ايجاد باعث و كند مي محسوب جديد مشكل را آن انتخابى مربوط واحد كه است مشكل كننده برطرف الًااحتم و جديد نظري
  2)2003 تربلنچ، و (مارتينز دشو مي نيز تغيير

 به خالقيت بين بايد مثال، براي است متفاوت بررسي قالب و چارچوب به توجه با آن تعريف و دارد متفاوتي ابعاد خالقيت
 تفاوت هم با نظر اين از خالقيت وجه دو اين شد. لئقا تفاوت فرآيند آن دستاورد معناي به خالقيت و ذهني فرآيند يك عنوان
 بر الزاماً نيز خالقانه دستاوردهاي ديگر، سوي از .شوند مين منجر خالقانه نتايج به همواره خالقانه اعمال يا ها ايده كه دارند
 بر عالوه گيرند. قرار توجه مورد هم با همراه صورت به بايد خالقيت از بعد دو هر اين، وجود با نيستند. متكي خالقانه يفرآيند
  ).EUA، 2007( كرد تفكيك هم از نيز را خالقيت از زير ابعاد بايد آن،

  پردازد. مي افراد خالقيت به فردي: خالقيت •
  دارد؛ توجه پرثمر همكاري و متقابل درك موفق، ارتباط برقراري به و شود مي مربوط جمع يك خالقيت به گروهي: خالقيت •
  .دارد توجه ،شود مي منجر خالق هاي سازمان ارتقاي به كه شرايطي به سازماني: خالقيت •

   

                                                           

1- Stefania  

2- Martins & Terblanche 
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  افراد در خالقيت مراحل سير

 تصوير تاكنون متأسفانه »دهند؟ مي بروز خالقيتي خود از چگونه ها انسان« كه سؤال اين به پاسخ در خالقيت، علم نظران صاحب
 اتفاق هستند، پيوسته هم به و مجزا شكل به خالقيت سير مراحل اينكه دربارة آنها اكثر اما اند، نداده ارائه خالقيت فرآيند از جامعي
  )1386 چشم، (چراغ دارند.

  
   افراد در خالقيت مراحل چرخه -12 شماره شكل

  

   افراد در خالقيت مراحل

 گاهي يا و افتاده تأخير به ها خالقيت بروز و ظهور آنها، وجود صورت در كه شود مي اطالق عواملي از دسته آن به خالقيت موانع
 نشان ينوآور و خالقيت خود از تواند مي كسي هر نمايند. مي عمل بازدارنده نيروهاي عنوان به آنها معمول طور به و شوند مي عقيم
 خالقيت، رشد الزمة كه گردد برمي عواملي به افراد در خالقيت بروز عدم اما نيست. خاصي افراد انحصار در توانمندي اين و دهد

 »بيال« است. خالقيت استعداد وجود از مهمتر عوامل اين از جلوگيري درحقيقت است. خالقيت ظهور بازدارندة عوامل شناسايي
  )1386 چشم، (چراغ است. نموده بيان زير شرح به را خالقيت اصلي موانع شناسي خالقيت در نظر صاحب و روانشناسان از يكي
   افراد؛ انتظارات و ارزيابي .1
  مراقبت؛ و نظارت .2
   بيروني؛ هاي پاداش به .گرايش3
   رقابت؛ .4
  محدود انتخاب .5

 شود مي ذكر زير صورت به است مطرح انسان در ها خالقيت بروز براي كه موانعي عمده است معتقد )1993( جي دوريس
  .)1377 فيشاني، (آقاي

  
  خالقيت موانع -13 شماره شكل
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  خالقيت ششگانه موانع -6-7

 دارند؛ بازمي كردن تفكر از را افراد كه باشند مي فلسفي يا تاريخي مفاهيم شامل عوامل از دسته اين تاريخي: موانع - 
  است. تقدير دست در چيز همه مانند:

  نمايند. مي تشويق را كمرويي كه جوامعي مانند گردد، خالقيت افت موجب تواند مي اجتماعي محيط اجتماعي: موانع - 
  است. تفكر مانع آنها نداشتن نتيجه در است، ارثي خالقيت و هوش چون هايي مثال بيولوژيكي: موانع - 
 وارد فرد بر مختلف حوادث و بيماري از كه ضرباتي يا بدني نقايص از است ممكن موانع اين فيزيولوژيكي: موانع - 

  آيند. وجود به ،شود مي
  شكست. از ترس اضطراب، : مانند است؛ فرد شناختي روان نظام حاصل كه موانعي رواني: موانع - 
  .)1384 خانيان، (سام شود مي كشوري بين حتي و جامعه كالن ساختارهاي به مربوط عامل اين ساختاري: كالن موانع - 

 و رشد برابر در موانعي صورت به توانند مي دارد، وجود جامعه در يا سازمان گروه، فرد، يك در تغيير برابر در كه هايي مقاومت
 و پردازي خيال ابهام، وجود مستلزم خالق فرآيند و دارد وجود مسائل حل براي متفاوتي بسيار هاي روش كنند. عمل خالقيت توسعه
 خواهيم انگاشته احمق كه بترسيم نبايد و باشيم داشته آن به مثبتي نگاه كه است الزم فقط است. آمده دست به نتايج از بردن لذت
 دسته دو از خالقيت توسعه .شوند مي ما خالقيت از مانع كه شويم پاگيري و دست و نانوشته هاي قانون اسير نبايد همچنين، شد.

 فرد نگرش و مهارت دانش، مثل دروني عوامل كه رسد مي نظر به پذيرد. مي تأثير محيطي يا بيروني شرايط و فردي يا دروني عوامل
 موانع چگونه كه شوند راهنمايي بايد مهندسي دانشجويان باشد. داشته انگيزه و پاداش مثل بيروني شرايط با مقايسه در بيشتري تأثير
  .)2002 ،بايليا و 2005 ،كرفت( كنند برطرف و شناسايي ار خالقيت توسعه

 ساختار و قالب در تفكر يعني همگرا؛ تفكر به مايل اند، برده بهره سنتي آموزش از معموالً كه مهندسي، دانشجويان از بسياري
 هاي فعاليت دانشجويان اين كه دارد وجود احتمال اين گرچه دهند. مي تغيير را خود تفكر نحوه ندرت به و هستند مشخص
 دنياي مسائل با نتوانند خوبي به آنها است ممكن حال، اين با برسانند، انجام به مؤثري نحو به را درس يك تكاليف مثل مدتي كوتاه
 گروه؛ در فعاليت دانشجويان از دسته اين براي متصور حل راه يك كنند. برخورد اند، تحول و تغيير حال در مئدا طور به كه واقعي،
  ).2002 ،بايليا( گذارند مي نمايش به مسائل حل براي را خود فكري پذيري انعطاف گروه اعضاي ديگر كه است جايي يعني

 فرهنگي، تاريخي، موانع از عبارتند كه نموده بندي تقسيم كلي گروه چند در را خالقيت موانع خود كتاب در )1388( دوبونو
  فردي. سازماني، محيطي، اجتماعي،

  
  از: عبارتند فردي موانع

 قضاوت به تمايل مبهم، مسائل تحمل عدم گريزي، ريسك يا شكست از ترس شامل: خالقيت هيجاني - احساسي موانع •
 و شور هيجان، نداشتن ناخودآگاه، ضمير به موضوع سپردن در ناتواني جديد، هاي ايده توليد برابر در ها، ايده مورد در

  خيال. از واقعيت تشخيص در ناتواني و پردازي خيال ضعف پذيري، رقابت
 عدم امور، ساير از مسأله كردن مجزا در سختي داريم، را آن انتظار كه چيزي ديدن شامل: خالقيت، ادراكي موانع •
 حواس از نكردن استفاده مختلف، زواياي از مشكلي نديدن مشكل، قلمرو كردن محدود به تمايل مشكل، صحيح و دقيق تعريف
  ذهن). به ورودي اطالعات همه ضبط (عدم اشباع گانه، پنج

 حك و پايه هاي مفروضه از است عبارت خالقيت ادراكي موانع انواع ترين مهم از يكي عنوان به ذهني قالب ميان اين در
 گذارد. مي اثر ما رفتار و افعال بر و جهان از ما فهم و درك بر ناخودآگاه كه كلي هاي برداشت يا عمومي اعتقادات ذهن، در شده
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 است معتقد است كرده مطرح را عمودي تفكر و (افقي) جانبي تفكر نظريه خالقيت، به شناختي نگاهي با كه )1986( دوبونو
 تغيير را ها قالب اين ساختار خالق، يا جانبي تفكر كه حالي در شود مي آن توسعه و ذهني هاي قالب ايجاد موجب عمودي تفكر
 دهند، مي ادامه آن حفر به چاه كندن از پس مسأله حل براي افراد عمودي، تفكر در كند. مي ايجاد را جديدي هاي قالب و دهد مي
  كنند. مي ديگري چاه و كنند مي حركت ديگري محل به چاه كندن از پس جانبي تفكر در اما

  از: عبارتند كه شوند مي خالقيت مانع طريق پنج از ذهني هاي قالب گفت توان مي
  .شوند شناسايي درست و واقعي صورت به مشكل دهند نمي اجازه ذهني هاي قالب - 
  .شود تعريف درست نحوي به مشكل - 
  .كنيم ايجاد را مختلف هاي شق و مختلف هاي حل راه - 
  .شوند انتخاب حل راه بهترين - 
  ).1390 (حسيني، درآيد اجرا به جديد ي ها حل راه - 
 كه است اي اندازه تا ها شركت و افراد موفقيت بر آن تبع به و خالقيت بر ذهني هاي قالب و شناختي عوامل تأثير و نقش 
 به قبل ها سال از جهان پيشروي و موفق هاي شركت دليل همين به بسا چه باشد. مي »ذهني هاي مدل« نوين مديريت جوهره امروزه،
  اند. داده قرار خود كار نيروي جذب سرلوحه را آن و برده پي ذهني هاي قالب اهميت

 در و طوالني زماني دوره در و گوناگون هاي روش به آنها بيشتر زيرا برد بين از كلي طور به توان نمي را ادراكي انسدادهاي
 حل هاي مهارت توانيم مي ادراكي انسدادهاي از آگاهي با ولي اند آمده وجود به عادات گيري شكل ذهني فرآيند ها سال نتيجه
  .دهيم افزايش خالق گونه به را مسأله

  كند: مي پيشنهاد هايي قانون قالب در را زير هاي روش فكري خالقيت توسعه براي )1391 دخت، ملك و (قاسمي دوبونو همچنين
 پذير انعطاف و كنيد مطرح خود براي را متعددي هاي پرسش بلكه نپذيريد، سرعت به را شده عادت روش مبارزه: قانون - 

  باشيد.
 تلقي يافته پايان قطعيت با را امري هيچ ولي سازيد، مي شفاف را امور همه آنكه بر عالوه كنيد سعي قطعيت: عدم قانون - 

  باشد. باز تحول و تغيير راه بگذاريد و نكنيد
 موجود اطالعات به و شكست را ذهني هاي قالب بايد عقايد توسعه و گسترش منظور به شخصي: باورهاي شكست قانون - 

  باشد. مفيد بسيار ما براي تواند مي ديگران نظرات زيرا نكرد، اكتفا خود
 نو فكرهايي ها، تناقض و ها تفاوت افكار، برخورد از دهيد اجازه نهراسيد. ها تفاوت و تناقض از اضداد: جمع قانون - 

  گردد. نمايان جديد راههاي و نموده تراوش
  
  داند: مي فردي و محيطي موانع شامل را خالقيت موانع )1387( حسيني
  شامل: محيطي موانع

 ها ايده كشتن - 7، ضعيف تحقيق طرح -6، ناكافي منابع - 5، ها رقابت - 4، فشار ارزيابي - 3، ها محدوديت - 2 ،جونامساعد -1
  .)208 ،1384 ،ميرميران(
  

  شامل: فردي، موانع

   اجتماعي هاي مهارت عدم - 5، خارجي انگيزه -4، انعطاف عدم - 3، تجربه عدم يا مهارت عدم -2، انگيره عدم -1
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  )1384 ،(اميرحسيني است. برشمرده زير صورت به را خالقيت موانع اميرحسيني دكتر ينوآور و خالقيت كتاب در
 مشغله و اجباري و سخت كار - 4، فكري استبداد و خودرائي - 3، انگيزش و ترغيب و تشويق نبود -2، اضطراب و ترس -1
 يها ضعف -7، آن شدن متوقف احتمال يا و كار نيافتن ادامه از دغدغه و ترس -6، جستجوگري و تحقيق از پرهيز - 5، زياد

 جاي به عمل توجيه -10، تمركز عدم و ذهني تنبلي -9، كار محيط در رواني بهداشت نبود -8، اقتصادي و اجتماعي يا فرهنگي
   .علت توضيح

  
  .)1383 آقايي صمد( كند مي تقسيم كلي دسته 4 به را خالقيت موانع صمدآقايي، جليل آفريني كار ي جوهره خالقيت كتاب در
  خالقيت محيطي موانع) الف

  ،مربوطه صنعت مشخصات و ويژگي -3، كنندگان عرضه و بازار عوامل اتتأثير -2، محيط اقتصادي عوامل اتتأثير -1
   .وظيفه نظام وضعيت - 8، سنتي پرورش و آموزشي نظام -7، مقررات و قوانين - 6، فرهنگي عوامل -5، دولت يها سياست -4

  خالقيت سازماني موانع) ب

 و انزوا - 4، سودآوري براي سازمان اندازه -3، مناسب عمودي و افقي ارتباطات فقدان - 2، اطالعات به دسترسي عدم -1
 و مؤثر پيشنهادات سيستم فقدان -7، مديران مدت كوتاه زماني افق -6، سازمان نامناسب ساختار - 5، ارشد مديريت گيري گوشه
 نارضايتي و استرس ناسازگاري، - 10 ،منعطف و هدفمند پاداش و تشويق سيستم فقدان - 9، الزم ابزار و لوازم فقدان -8، سريع

  .سريع نتيجه اخذ به فشار - 13 ،مدير حد از زياد دلگرمي -12، سازماني هاي بازي سياست و مبارزات - 11 ،كاركنان

  خالقيت فرهنگي موانع ج)

 فقط گوشي بازي و بازي - 3 است. ديوانگي حتي و تنبلي كردن، تلف وقت معني به پردازي خيال - 2  مذهب -1 
   شود مي حل علمي تفكر و پول با مشكلي هر -5  تحوالت و تغيير به ها سنت دادن ترجيح -4 است. كودكان مخصوص

  خالقيت فردي موانع د)

 نداشتن ها، ايده مورد در قضاوت به تمايل مهم، مسائل لتحم عدم شكست، از ترس مانند خالقيت هيجاني - احساسي موانع -1
 سختي امور، ساير از مسأله كردن جدا سختي مانند خالقيت ادراكي موانع -2، پردازي خيال ضعف پذيري رقايت و شور هيجان،
 هازهم نكردن استفاده مختلف زواياي از مشكل نديدن مشكل، قلمرو كردن محدود به تمايل مشكل، صحيح و دقيق تعريف
 .گانه 5 حواس
  كرد: عنوان چنين توان مي را خالقيت فردي موانع كلي طور به
  گريزي ريسك يا شكست از ترس - 
  ابهام تحمل عدم - 
  جديد هاي ايده توليد مقابل در ها ايده مورد در قضاوت به تمايل - 
  ناخودآگاه ضمير به موضوع سپردن مورد در ناتواني - 
  پذيري رقابت عدم - 
  خيال از واقعيت درست تشخيص عدم و تخيل در ضعف - 
  مسائل و كارها انجام در بيني خودكم و نفس به اعتماد داشتن عدم - 
  كاري محافظه - 
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  تعهد عدم - 
  فكري جمود و وابستگي - 
  مرتبط زمينه در كافي علوم و دانش داشتن فقدان - 
  ذهني تمركز عدم - 
  زندگي مختلف عرصه در نبودن مقاوم - 
  تفكري و شخصيتي انعطاف عدم - 
  كمرويي - 
  عادت از خارج رفتار در ناتواني و عادات سري يك به وابستگي و بودن درگير - 
  جماعت با همرنگي و نوايي هم به تمايل - 
  ايده از بيروني يا و دروني شدن دلسرد - 
  ايده سرقت از بيم حتي و جويي بهانه افراطي، هاي ناسازگاري بيجا، انتقادات و منفي تفكر - 
  غير از ترس و موجود وضع حفظ و دفاع - 
  مسائل به پرداختن در پذيري چالش روحيه داشتن عدم - 
  مشكالت و مسائل مورد در وسيع ديد از برخورداري عدم - 
  شهود و گانه پنج حواس تمام از استفاده توانايي داشتن عدم - 
 .)1389 عليپور، و (شيرواني مشكل دقيق تعريف و هم از مسائل تفكيك و تجزيه در توانايي داشتن عدم - 
  

  نوآور و خالق افراد هاي ويژگي -7

  خالق افراد هايويژگي -7-1

 خالق كند. بروز پايين سنين در است ممكن خالق افراد متنوع هايويژگي دارد. متفاوتي هايويژگي و هاتوانايي خالقي فرد هر
 هايويژگي و تواناييها كه است اين مهمتر همه از و داراست. هاتوانايي و هاويژگي اين تمام شخص كه نيست معني اين با بودن
 معموالً زير خصوصيات كنند). ايفا باره اين در را خصوصي به نقش توانندمي (معلمان داد. پرورش و كرد فعال توانمي را خالق
  شود:مي داده نسبت خالق افراد به

 ها)ايده (كميت فراوان هايايده توليد رواني: - 

 شيء يك يا موقعيت يك مورد در گوناگون هايديدگاه پذيري:انعطاف - 

 آنها گسترش و هاايده به افزودن گسترش: و بسط - 

 معمول غير يا جديد هايايده همتايي،بي ابتكار: - 

 آنها بودن مناسب مورد در قضاوت انديشيدن، نقادانه ارزيابي: - 

 ايده يك براي جديد كاربردهاي و معاني خلق كردن، سازگار تغيير: - 

 هاايده با بازي مرزها، شستن كردن، پردازيخيال غيره) و شنيداري، (ديداري، خيال صور انواع از كردن استفاده تخيل: - 

 هدف سوي به حركت و موانع بر آمدن فايق پشتكار: - 

 جديد اطالعات جستجوي و تقاضا گوناگون، موضوعهاي به عالقه ابراز پرسيدن، كنجاوي: - 

 داشتن نظر در را خود احساسات و عواطف داشتن، شهود يقوه بودن، جوش خود دروني: عواطف ابراز - 
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  آنها از دفاع و گروه، از مستقل هايايده پروراندن مستقل: تفكر - 
 خويش هايتوانايي و كارآيي داشتن مثبت:باور باوري خود - 

 ذهن بودن باز داشتن، شهامت بودن، جو ماجرا خطرپذيري: - 

 هاايده با بازي طبعي، شوخ با رويدادها تحليل و ديدن طبعي: شوخ - 

 فراوان. انرژي و نوگرايي، ناهمنوايي، آميز، اسرار و پيچيده مسائل به ميل زيباشناختي، عاليق ابهام: تحمل - 

 شاگردان در ينوآور و ابتكار افزايش به تواند مي معلم خصوصيات« كه: است معتقد آمريكايي، شناسروان تورنس، پال
  ).1358 بودو، ،1985 ل، ها اسپيرينت ،1363 (سيف، اند.جمله اين از زير خصوصيات .»بيانجامد
 دهد. ارزش خالق تفكر به - 

 نيامد. حساس پيرامون طبيعي حركات به نسبت را كودكان - 

 دهد. قرار تشويق مورد را آنها و بگذارد احترام كودكان هايساخته و عقايد و نظريات به - 

 نمايد. تسهيل كودكان در را معمول غير و اصيل و جديد عقايد پذيرش - 

 ورزد. اجتناب قالبي الگوهاي بر تاكيد از - 

 در آموزشي فضاي و محيط سازماندهي زيرا شود. ايجاد خالق و متنوع محيطي كه نمايد دهي سازمان چنان را كالس - 
 است. خالقيت در سخن محور واقع

 شوند. قائل ارزش خود خالق تفكر براي كه دهد ياد كودكان به - 

 كند. ايجاد خالق تفكر براي را هاييضرورت - 

 بيند. تدارك را مناسبي استراحت و فعاليت هاي دوره كودكان يبرنامه در - 

 ببيند. تدارك را گوناگوني هايهرا كودكان عقيده ابراز براي و دهد عادت عقايد شرط و قيدبي ابراز به را كودكاني - 

 كند. تشويق كودكان در را سازنده انتقاد - 

 آورد. فراهم را متنوعي هايزمينه دانش كسب براي - 

 باشد. فعال و سرزنده معلمي - 

 نمايد. تشويق را مسائل از آگاهي و مسأله حل روش - 

 دهد. كاهش كودكان در را جديد مشكالت و مسائل با شدن روبرو از ترس و كند دور آموزش محيط از را كمرويي و ترس - 

 نمايد. تشويق را يادگيري در شدن قدم پيش - 

 دهد. قرار آموزش اساسي محور را بازي - 

  است: زير خصايص داراي خالق شخص كه دهندمي نشان )f.barron( بارون مطالعات نتايج
 .كند مي مالحظه مشاهده دقت به -1
 .كند مي دقت كامالً شوندمي ديده پديدارها در كه جزيي حقايق به معموالً -2
 است. ديگران از تر سريع و تردقيق وي ادراك ولي يابدمي در ديگران مانند را اشيا خالق، شخص -3

 باشد.مي نظر تيز ديگران، از بيش و است مستقل بيشتر او تفكر -4

 است. قابل ارزش بيشتر اعتماد قابل و صحيح ادراك به خالق شخص -5

 مانندبي روش با را آنها و بگيرد بر در را زيادي افكار و مفاهيم زمان يك در كه دارد را اين قابليت خالق شخص تفكر -6
 شود. نمي ديده عادي مردم در كه كند تركيب غيرمعمول و
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 به وقتي اينكه خاطر به شناخت، يحوزه در بخصوص كند جستجو را تعارض و تنش كه است متمايل خالق شخص -7
 هد.مي ادامه را اشخالقانه هايفعاليت و شودمي تقويت بيشتر كند مي پيدا هاييتعارض آن از و شودمي موفق ييتازه كشف

 بپردازد. ناخودآگاه بافي خيال به كه آن از بيش دارد آگاهانه جنبه او تفكر -8

 مردم اكثر از بيش را هامخالفت و هاتناقض پيدايش و است پذيرانعطاف و وسيع بسيار آگاهي يك داراي خالق شخص -9
 شمارد.مي جايز عادي

 افراد با مقايسه در آنها كه دهدمي نشان نيز است داده انجام خالق افراد شخصيت يزمينه در )1969( بارون كه مطالعاتي
 آزاد طريق از يا اندتنش دنبال به و است ترپيچيده آنها زندگي اند.استثنايي جسمي و رواني انرژي داراي و تر بينانه خوش عادي
 بنياني مسائل به آنان اند.آگاه امور و مسائل از و بوده النفس ضعيف كمتر خالق، افراد كنند.مي لذت احساس آن شدن
 از تا كند مي كمك آنها به خصلت اين شدن). مسخره و تصحيح اشتباه، (خطر دارند كردن خطر به زيادي تمايل و مندند عالقه

  برسند. فعال شناختي به و بگذرند تفاوتيبي و منفي شناخت
 شخصيت است: گفته كنند،مي ايفا خالقيت در نقشي چه شخصيتي هايويژگي كه پرسش اين به پاسخ در )1998( تورنس

 گري،جستجو و كنجاوي كردن، خطر براي آمادگي قبيل از هاييويژگي شود. آن مانع هم و سازد آسان را خالقيت تواند مي هم
 و معماگونه هايموقعيت يدرباره پرسشگري ابتكار، آغازگري، خود ي،أر استقالل شهامت، پايداري، و پشتكار انديشه، استقالل
 تشويق براي ما كه عملي هر گويد:مي او اند.شده شمرده خالقيت سازآسان هايويژگي جمله از دشوار امور با شدن درگير
  ).1379 (سيف، دهد.مي سوق بيشتر خالقيت جهت در را شخص دهيم انجام رفتارها اينگونه

 در لزوماً خالق افراد است. خالق افراد در قوي يحافظه و مفاهيم سريع درك استدالل، قدرت از عبارت خالقيت،
 ينمره واگرا تفكر هايمهارت سنجش به مربوط هايآزمون در اما نميكنند. كسب ايالعادهفوق چندان ينمره هوشي هاي آزمون
 توانمي هم متوسط باهوش بلكه باشند، خالق توانندمي كه نيستند هوش تيز اشخاص فقط بنابراين آورند.مي دست به بااليي
 )1998( تورنس تحقيقات نتايج داد. نسبت توانمي دارند ذهني ماندگي عقب كه افرادي به فقط را خالقيت كمبود و بود خالق
 بين نتيجه در و است 126 تا 97 بين خالق افراد هوشي يبهره معدل كه است اين يدهندهنشان خالقيت و هوش« يرابطه به راجع

  )1369 (سيف، »ندارد. وجود تحصيلي پيشرفت در داريمعني تفاوت خالق و باهوش شاگردان
 مستقل خود هاينگرش و بازخوردها در آنها دهند.مي ارائه مسائل براي هوشمندانه هايحلراه اندخالق كه آموزانيدانش

 مطرح را خود هاي ديدگاه تا كنند فعاليت يادگيري) نظر (از نامحدود و باز شرايطي در كه دهندمي ترجيح و اندتعصببي و
 كه دارند. عالقه خالق دختران دارند. عالقه اجتماعي هايفعاليت و ورزش از بيش فرهنگي هايفعاليت به كودكان اين كنند.
 آنها خصايص مهمترين از و آيندمي شمار به مجله و كتاب خوانندگان از خالق افراد باشند. داشته همساني خود پدر با بيشتر

 بيشتر مشورت، براي و گيرندمي عهده به را رهبر نقش غالباً گروهي هايفعاليت در آنها است. ديگران به بودن شباهتبي احساس
 خصوصيات جمله از اند.داشته خيالي دوست كودكي در حتي و اندقوي تخيلي داراي آنها والدين. تا كنندمي مراجعه دوستان به

 افراد است. پنهان شان مطمئن ظاهر زير در كه است عميقي ناايمني از نشان كه است انگيزوحشت و باشكوه روياهاي آنها ديگر
 نظر از شود.مي اشخاص تهديد باعث و كند مي جلوه نامعقول و عجيب آنها االتؤس اند.گرفته لقب انضباطبي و آشوبگر خالق،
 كودك از را باال سطح خالقيت داراي كودك كه مهمي خصوصيات از يكي كه معتقدند )1962( جكسون و كتزل اجتماعي
 كم، هوشبهر با خالق است.كودكان كردن خطر به خالق فرد گرايش يا توانايي كند مي متمايز باال سطح هوشي يبهره داراي
 تهديد وقتي اما است، مشكل برايشان دارند الزم كه تفكري به دادن شكل باشد، مسلط كارشان بر ارزشيابي و قضاوت وقتي
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 خود گيرند قرار قضاوت مورد وقتي خالق غير باهوش كودكان است. رضايتبخش كامال آنان كار نتايج گردد برطرف قضاوت
  آورند.مي دست به عالي نتايج و كنندمي حس اطمينان و امنيت حداكثر در را

 عنوان چنين اين را خالق افراد هايويژگي و اندداده انجام تحقيقاتي )1979( كاك لي و )1966( تورنس )،1962( نيكسون
  اند:كرده
 اند.متوسطه سطح از باالتر هوش نظر از افراد اين -1

 اند.برجسته بسيار فضايي و كالمي هوش نظر از -2

 هستند. مختلف وقايع نگهداري و ثبت در العادهفوق يحافظه هايظرفيت داراي -3

 كنند. تجربه را مختلف هايفعاليت و امور اندآماده -4

 اند.مستقل فكري نظر از -5

 دارند. مطلوب رفتاري اجتماعي، نظر از - 6

 اند.راحت و صريح بيان، نظر از -7

 كنجكاوند. و فعال افرادي -8

 از متفاوت ايگونه به كه است تفكري واگرا تفكر برخوردارند. واگرا تفكر از عموماً سؤاالت به پاسخ و مسائل حل در -9
 پردازد.مي مسائل حل به جامعه فكري عام جريان

 دهند.مي نشان عالقه فلسفي و مذهبي مسائل به - 10

 ناپذيرند. خستگي و انتقادپذير جرئت، با و مقاوم عموماً -11   

   ).1365 (افروز، اند.ساده و صادق خودجوش،-12   

  بود. خواهد مشاهده قابل خالق افراد گروه در مطمئناً نشود، ديده كامل طور به خالق فرد يك در مزبور هايويژگي اگر
  

  خالق افراد هاي ويژگي

  هستند: هايي ويژگي چنين داراي كلي طور به خالق افراد
  نو اي شيوه به ها پديده ديدن توانايي �
  تازه هاي موقعيت به ها آموخته اين انتقال و قبلي تجارب از آموختن �
  آن هاي محدوديت شكستن و تفكر در پذيري انعطاف �
 مسأله حل براي نو هاي روش از استفاده �

   ).1386 عسگري،( اصيل يا فرد به منحصر چيزي آفريدن �
 و باشند مي هايي نشانه داراي  آنها كه ديد خواهيم دهيم، قرار بررسي مورد سازمان در را خالق افراد هاي ويژگي بخواهيم اگر 
 انديشه عادي، غير نظرات آزمايش، به زياد عالقه نقادي، روحيه دادن، نظر در صريح پرسشگر، و كنجكاو :از عبارتند ها نشانه اين
 نفس، به اعتماد امور، انجام در قدمي پيش مثبت، طبعي شوخ پذيري، مسئوليت جزئيات، به زياد توجه آفريني، نو به نسبت مثبت
  ). 1384، اميرحسيني خسرو ( عمل. و گفتار در تكليفي بي و آينده به اميد و دلگرمي صميمي، و عميق ارتباط
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   خالقيت هاي تكنيك -8

 گروهي و فردي خالقيت ياه تكنيك -8-1

 هاي تكنيك فردي، خالقيت هاي تكنيك شوند، مي تقسيم كلي دسته سه به كننده استفاده نظر از خالقيت هاي تكنيك اساساً
 گروهي. فردي خالقيت هاي تكنيك و گروهي خالقيت

  

   فردي خالقيت هاي تكنيك -8-1-1

 هاي تكنيك برد. كار به گروهي صورت به را آنها توان نمي و بوده استفاده و اجرا قابل فرد يك توسط فقط هستندكه هايي تكنيك
 :از عبارتند كتاب اين فردي
 (Meditation) تعميق تكنيك �

 (Creative Illusion) اخالق هموت تكنيك �

 (Unconcsious Problem Solving) ناخودآگاه مسأله حل تكنيك �

 (Creative Dream) خالقيت خواب تكنيك �

 DO IT تكنيك �

 (Doodles) عالئم رسم تكنيك �

 (APC) مختلف شقوق تكنيك �

 (View With Mind's Eyes) ذهن چشم با نگاه تكنيك �

  

 گروهي خالقيت هاي تكنيك -8-1-2

 ندارند. را تنهايي به فرد يك وسيلهه ب استفاده امكان و اند شده طراحي گروه در استفاده منظور به هستندكه ييها تكنيك
  :از عبارتند زمينه اين در كتاب اين گروهي هاي تكنيك
 (Ideatoon) ايدهكاتور تكنيك �

 (Role Playing) نقش ايفاي تكنيك �

 (StoryBoard) داستان تخته تكنيك �

 T.K.J تكنيك �

 (Dialectic Technique) جدل تكنيك �

 (Delphi Technique) دلفي تكنيك �

 (Synectics) سينكتيكس تكنيك �

 (Six Thinking Hats) فكري ششكاله تكنيك �

 (Speculative Excursion) تخيلي گروه تكنيك �

 (Nominal Gruop) اسمي گروه تكنيك �

 (Brainstorming) فكري يورش تكنيك �

 (Brianwriting) فكريكتبي يورش تكنيك �

 (Inverse Brainstorming) معكوس فكري يورش تكنيك �
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  گروهي - فردي خالقيت هاي تكنيك -8-1-3

 در كتاب اين گروهي -  فردي هاي تكنيك استفادهكرد. گروهي و فردي صورت دو هر به آنها از توان مي هستندكه هايي تكنيك
 :از عبارتند زمينه اين

 (Mind Mirrors) ذهني هاي آينه تكنيك �

 (Free Association) ارتباط تكنيك �

 (Forced Association) اجباري ارتباط تكنيك �

 (SCAMPER) اسكمپر تكنيك �

 P.I.C.L تكنيك �

 P.M.I تكنيك �

 P.P.C تكنيك �

 (Matrix Analysis) ماتريسي تحليل و تجزيه تكنيك �

 (Morphological Analysis) مورفولوژيك تحليل و تجزيه تكنيك �

 (What if ..(؟. ؟ اگر... شود مي چه تكنيك �

 (Why ? TechniQue) چرا؟ تكنيك �

 (Creative Pause) خالق درنگ تكنيك �

 (Assumption Smashing) مفروضات شكستن هم در تكنيك �

 (Drawing Problem) مشكل رسم تكنيك �

 (Leven Chain Techique) تراز زنجير تكنيك �

 (Lotus Bloosum) نيلوفر شكوفه تكنيك �

 (Semantic Intuition) شناسي معني شم تكنيك �

 (Attribute Listing) خصوصيات فهرست تكنيك �

 (Gordon) گوردون تكنيك �

 (Mind Maps) ذهني هاي نقشه تكنيك �

 (Trend Maps) روند هاي نقشه تكنيك �

 (Problem Reversal) سازي وارونه تكنيك �

 (Random Word) تصادفي واژه تكنيك �

  

 خالقيت عمومي هاي تكنيك -8-2

 يابي ايده مثل خاصي منظور جهت فقط آنها از بسياري اند، گرديده طراحي مختلفي منظورهاي به خالقيت هاي تكنيك كليطور به
 از رهايي و فكري توان افزايش منظور به ديگر بعضي و افراد شهودي قدرت تقويت منظور به آنها از بعضي اند، شده طراحي
 مسأله خالق حل هاي روش كارگيري به يا و خالقيت موانع شناسايي منظور به ها تكنيك از تعدادي همچنين و ذهني هاي قالب

 اما است، گرديده ارائه و بندي طبقه مسأله خالق حل هشتگانه مراحل براساس خالقيت هاي تكنيك كتاب اين در اند. شده طراحي
 توان مي آنها كمك به و دارند بيشتري وكاربردهاي آثار مزايا، اما است شده ارائه خاصي قسمت در آنكه وجود با آنها از تعدادي
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 عمومي هاي تكينك دارند تري وسيع كاربردهاي كه ها تكنيك گونه اين نمود. تقويت (افراد) فرد در را خالقيت از بيشتري ابعاد
 هستند. عمومي نوع از زير هاي تكنيك كتاب اين در و ناميده خالقيت

 P.PC تكنيك �

 (Meditation) تعمق تكنيك �

 (Storyboard) داستان تخته تكنيك �

 (Creative Illusion) خالق توهم تكنيك �

 (Why? TechiniQue) چرا؟ تكنيك �

 (What if ..(؟. ؟ اگر... شود مي چه تكنيك �

 (Unconcsious Problem Solving) ناخودآگاه مسأله حل تكنيك �

 (Creative Dream) خالقيت خواب تكنيك �

 (Assumption Smashing) مفروضات شكستن هم در تكنيك �

 DO IT تكنيك �

 (Doodles) عالئم رسم تكنيك �

 (Leven Chain Technique) تراز زنجير تكنيك �

 (Synectics) سينكتيكس تكنيك �

 (Six Thinking Hats) فكري كاله شش تكنيك �

 (Lotus Bloosum) نيلوفر شكوفه تكنيك �

 (Attribute Listing) خصوصيات فهرست تكنيك �

 (Speculative Excursion) تخيلي گردش تكنيك �

 (View With Mind's Eyes) ذهن چشم با نگاه تكنيك �

 (Problem Reversal) سازي وارونه تكنيك �

  .)آسيم انتشارات رفيعيان، شهرام ترجمه لئود، مك فيونا حال، همه در ينوآور و خالقيت( (Brainstorming) فكري يورش تكنيك �

  

  ذهني طوفان تكنيك

 سال در باشد مي مسائل خالق حل براي ها ايده از انبوهي به دستيابي و مشاوره و جلسات برگزاري هاي شيوه از يكي كه ذهني طوفان
 يك اجراي شود: مي تعريف گونه اين وبستر المللي بين نامه واژه در اكنون هم واژه اين شد. ابداع اساسبورن الكس توسط 1938
 خود طور به كه هايي ايده تمام انباشتن يا خصوص هب مسأله يك براي حلي راه كوشند مي گروهي آن طريق از كه گردهمايي تكنيك

 .بيابند ،شود مي ارائه اعضا وسيله به جا در و خود به

  

  گروهي و فردي ذهني طوفان فاوتت

 جالب ي نكته شود. مي عملي و كارا هايي ايده به منجر كمتر و است همراه ها ايده از تري گسترده طيف توليد با فردي ذهني طوفان
 تجزيه براي اعضا طرف از محدوديتي گونه هيچ بدون و ندارد انتقاد از ترسي ديگر گروه از انزوا هنگام به فرد كه است اين توجه
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 و شود مي حل ديگر افراد خالقيت و تجربه وسيله هب فرد ي ايده مشكالت كه است اين گروهي طوفان مزيت اما باشد. مي آزاد ها ايده
  كنيم. تركيب را ذهني طوفان نوع دو اين توانيم مي باشيم داشته ذهني طوفان از تري مطلوب نتيجه بخواهيم اگر رود. مي بين از
  

  چرا؟ تكنيك

 پرسند. مي والدين از اطرافشان دنياي از خود فهم گسترش براي كودكان كه است كودكي مكرر چراهاي مثل دقيقاً چرا تكنيك
 مردم از بسياري است، شده باعث تكنيك اين سادگي ببريم سؤال زير را هايمان گرفته ياد بايد بزرگسالي در كه تفاوت اين با اما

 تعريف و شناسايي براي مثال عنوان به رود. مي كار به پردازي ايده و يابي ايده براي تكنيك اين و نشوند آن نقش و اهميت متوجه
 وضعيت و موقعيت تا كند مي كمك ما به تكنيك اين از استفاده بلكه كرد. استفاده تكنيك اين از توان مي مسأله كامل و درست

 .يابيم دست جديدي هاي ايده به آن فرآيند در و كنيم مشخص تر روشن و بهتر را
  

   خالق توهم تكنيك

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

 ذهن در كه تصاويري بنابراين كند مي ايجاد را آن مغز ديدن، از پس كه است هايي جرقه كردن فهم قابل و بندي دسته كردن، مرتب
 تكنيك اين هدف و منظور رسد. مي مغز عصبي ي شبكه طريق از كه است اي خالصه كدهاي بلكه نيست اشياء مستقيم كپي است،
 و اصل وسيله بدين تا رده نگاهك مسائل به ديگري طور عمدي خطاهاي با اوقات از بعضي توهم قدرت با بتوانيد شما كه است اين

 به و شده آزاد عصبي، هاي بافت در موجود هاي شكاف از اطالعات مقداري شود مي باعث سعي اين دريابيد. را موضوع واقعيت
   يابد. انتقال ديگري الگوي به قبلي ذهني الگوي از موضوع يا و شود ساخته جديدي ذهني الگوي قبلي، اطالعات با پيوند وسيله
  

  PMI بي.ام.آي تكنيك

 مرور به و كند تفكر اش ذهني هاي قالب برخالف دقايقي تا سازد مي مجبور را انسان كه است آن تكنيك اين هاي ارزش از يكي
 بر تكنيك اين نام كند. مي پيدا خالقيت براي بيشتري ذهني آمادگي لذا شود، تر مسلط و تر آگاه خود ذهني هاي قالب به نسبت
 نكات به را توجهش فرد ابتدا كه است چنين كار روش باشد. مي جالب و كاستن افزودن، معني به كلمه سه اول حروف از گرفته
 كند مي معطوف منفي، نه و است مثبت نه كه آن ي تازه و جالب نكات به نهايتاً و منفي نكات به سپس و پيشنهاد يا موضوع مثبت
 نكات ليست و موضوع منفي نكات و ها محدوديت موانع، ليست موضوع، مزاياي يا مثبت نكات ليست تهيه به نسبت پايان در و

 داريم اطمينان قضيه يك به نسبت كه است زماني تكنيك اين كاربردهاي مهمترين از يكي كند. مي اقدام موضوع تازهي و جالب
 از استفاده باشيم بين خوش يا بدبين بيشتر موضوعي به نسبت چه ديگرهر عبارت به داريم. ابهام و شك آن به نسبت كه مواردي نه
  .بود خواهد تر اثربخش و كارگشاتر تكنيك اين

  .كنيم كامل را »اگر...... شود مي جالب چقدر« ي جمله كه است كافي جالب نكات يافتن براي
  

  Do IT تكنيك

 شناسايي معني به Identify كردن باز معني به Open كردن تعريف معني به Define ي كلمه چهار اول حروف از تكنيك اين نام
Transform ابتدا است الزم مشكل حل براي كه است اين واژگان اين انتخاب از منظور است. شده تشكيل كردن، تبديل معني به 
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 در و شناسايي حل راه بهترين تا داشته بازنگه مختلف هاي حل راه براي را ذهن سپس و نمود مشخص و تعريف دقيق را مسأله و موضوع
  .كرد تبديل عمل به را آن نهايت
  

  آبي نيلوفر شكوفه تكنيك

 صورت بدين باشد مي آبي نيلوفر شكوفه از گرفته بر ايده اين طرح است. شده ارائه و طراحي ياسوآماتسومورا توسط تكنيك اين
 هايي پنجره ايجاد با يابند. مي گسترش نقطه آن از و زنند مي خوشه مركزي هسته يك دور به آبي نيلوفر شكوفه هاي گلبرگ كه

 كه كرد بندي تقسيم صورتي به توان مي را ايده تابلوي يك از هايي بخش كامپيوتري، برنامه در استفاده مورد هاي پنجره با مشابه
 جديد هاي مجموعه مراكز خود نوبه به گيرد قرار استفاده مورد جانبي، هاي پنجره در ايده استخراج براي اصلي موضوع يك
   دهد. مي تشكيل را پنجره
  

   اگر....؟ شود مي چه تكنيك 

 بتواند تا شود آزاد استانداردها و عادات ها، فرض پيش موجود، شرايط ذهني، هاي قالب از فكر، بايد خالقيت براي كلي طور به 
 فكر آزادسازي به شاياني كمك تكنيك اين اساس همين بر كند. تداعي را جديدي هاي ايده و يتؤر مختلف زواياي از را موضوع
 اگر...؟ شود مي چه« سؤاالت از جديد هاي ايده يافتن براي شود مي توصيه روش اين در كند. مي جديد هاي ايده آوري جمع براي

 قدرت افزايش يافتن براي توان مي تكنيك اين از شود. عادت يك برايتان كه كنيد تمرين و تكرار قدري به را آن و كنيد استفاده
 قابل اوقات ي همه در سرگرمي و شوخي يا تفريح يك عنوان هب اينكه ضمن كرد، استفاده خصوصي هب موضوع داشتن بدون خالقيت
 )آقايي تيمور دكتر ،»سيستمي نگرش با« ينوآور و خالقيت( است. استفاده

  

  SCAMPER اسكمبر تكنيك

 مفيد نيز ها گروه براي اثربخشي بسيار نحو به تواند مي كه است شده طراحي فردي يابي ايده پايه بر آن اصلي كاربرد تكنيك اين
 تحريك اين درآورد. حركت به ضروري و مختلف بعد و جهات در را آن تا است تصور قدرت تكنيك اين اصلي هدف باشد.

 و كند مي الؤس خود از نظرش مورد مسأله با رابطه در شخص كه گيرد مي صورت برانگيز ايده و تيپ سؤاالت يكسري وسيله هب
 برانگيز الؤس هاي واژه حروف ابتداي از SCAMPER واژه يابد. مي ارتقاء و تضمين ها ايده كيفيت ها، ايده افزايش با نهايت در

  است. مؤثر بسيار نو هاي ايده دستيابي در كه شده گرفته
 كردن تركيب معني به Combine كلمه از گرفته بر C حرف است سازي جانشين معني به Substitution كلمه از گرفته بر S حرف

 معني به Maginfy كلمه از برگرفته M حرف است. كردن تعديل و سازگاري رفاه، معني به Adapt كلمه از برگرفته A حرف است
 كلمه از برگرفته E حرف .است موارد ساير در استفاده معني به Put to other uses كلمه از برگرفته P حرف است. سازي بزرگ

Ellimination حرف است. كردن حذف معني به R كلمه از برگرفته Reverse است سازي معكوس معني به. 
  

  مفروضات شكستن هم در تكنيك

 بسياري آيد در حركت به جهات همه در فكر دهد نمي اجازه خودآگاه نا كه است قبلي مفروضات خالقيت، مهم موانع از يكي
 در دوچرخه بودن ناك خطر مثل باشند، غلط اند، شده ايجاد ما ذهن در كه زماني همان اصل در است ممكن قبلي مفروضات از

 يا اند داده دست از را اعتبارشان زمان مرور به آنها از بسياري است. ديده را دوچرخه با شديد تصادف خواب كه كسي ذهن
 با هنوز و نيست اشتباهات و تغييرات اين متوجه فرد كه است اين مسأله اما اند. شده اعتبار بي شرايط تغيير دليل به آنها از بسياري
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 چون ديگر عبارت به و شوند مي ذهن دروني قسمت به مربوط مفروضات كه آنجايي از كند. مي نگاه مسأله به قبلي مفروضات
 ببرد. را اش دسته تواند نمي كه چاقو آن مثل سازيم. جدا خود فكر از يا فسخ تنهايي به را آنها توانيم نمي هستند دروني امري آنها

  است. مفروضات تغيير براي قدم اولين ديگران، و خود مفروضات شناسايي
  

  ژيك مورفولو تحليل و تجزيه تكنيك

 مورد ي پديده آن براساس كه است فني شد، ابداع فريتززويكي توسط كه شناسانه ريخت يا مورفولوژيك وتحليل تجزيه تكنيك
 را موضوع مختلف ابعاد و سطوح ابتدا منظور اين به گيرد. مي قرار تحليل و تجزيه مورد مختلف ابعاد و كلي ساختار جهت از نظر

 ابعاد بايد ابتدا بيابيم بديعي و جديد راههاي كاال يك بازاريابي مورد در بخواهيم اگر مثال براي كنيم. مي فهرست و شناسايي
 اين در نمائيم. تدوين و تبيين بازاركاال و مشتريان وضعيت آن، فوايد و خواص آن، كاربردهاي ظاهري، شكل مثل كاال مختلف
 را آن ) (متغيرهاي متشكله اجزاي و موضوع يك ابعاد بتوان اينكه براي كرد. مشخص بيشتر را كاال ابعاد كرد سعي بايستي مرحله

 هاي دايره چرخاندن با و نوشته متحدالمركز اي دايره برروي آنهارا اجزاي و اصلي ابعاد توان مي نمود، مرتبط و مقايسه يكديگر با
   .زد حدس را آنها ارتباط و مقايسه هم با را آنها اجزاي و ابعاد مختلف،

  

 دلفي تكنيك

 به گاه هيچ افراد كه تفاوت اين با است ذهني طوفان تكنيك به شبيه بسيار شد. معرفي هلمر و داكلي توسط 1964 سال در تكنيك اين
 اين تكنيك اين فلسفه و اساساً دهد. نمي رخ مستقيم رويارويي واقع در و شوند نمي جمع ميز يك دور و جلسه يك در گروه صورت
 افراد روش اين در لذا نمايند مطرح را هايشان ايده از بعضي توانستند نمي خجالت و شرم علته ب فكري طوفان تكنيك در افراد كه است
 طور به افراد از يك هر سپس و كند مي اعالم همه به را موضوع گروه رئيس بلكه شوند. نمي بحث درگير رو رودر و كالمي صورت به

 تمام گروه رئيس سپس كنند. مي ارسال گروه رئيس براي باشد) نام ذكر بدون تواند مي (حتي كتبي صورت به را هايشان ايده جداگانه
 اگر و كنند فكر ديگران پيشنهادي هاي ايده به نسبت كه خواهد مي آنها از و كند مي ارسال اعضا تك تك براي را پيشنهادي هاي ايده
 دلفي فن آيد. دسته ب آرا اتفاق نهايت در تا شود مي تكرار بار چندين عمل اين كنند. اضافه آنها به رسد مي نظرشان به جديدي ي ايده
   شود. مي مسأله يا تصميم باره در تيم يك اعضاي نوبتي چند نام بي هاي قضاوت ي مقايسه و مشورت به دعوت شامل

  شود؟ مي استفاده دلفي فن از موقع چه
 احتمال سبب آنان شدن روبرو آنكه بي آوريد دست به شخصي مورد در را تيم يك اعضاي نظر خواهيد مي كه هنگامي .1
  .شود قضاوت در خطا

  .نباشند مستقر جا يك در تيم يك اعضاي كه هنگامي .2
  .باشند مسئول و آگاه كامل طور به آن عواقب و گيرند مي كه تصميمي به نسبت تيم اعضاي است الزم كه زماني .3
   .گذارد مي اثر گيري تصميم بر همتايان فشار و باالدست هاي چهره حضور كه هنگامي .4
  

  علول) و (علت ماهي استخوان تكنيك

 نمودار آن به گاهي كه ماهي استخوان نمودار است. ماهي استخوان نمودار مسائل شناسايي براي سودمند بسيار هاي روش از يكي
 از فهرستي تهيه و شناسايي تكنيك، اين اصلي هدف شد. طراحي توكيو دانشگاه از ايشكاوا كائور پرفسور توسط گويند مي نيز ايشيكاوا
 قابل افراد توسط اما است مسأله شناسايي گروهي تكنيك يك اول درجه در تكنيك اين است. نظر مورد مسأله احتمالي علل كليه

   است. استفاده
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 مشتري به بازگشت تكنيك

 و خود هاي فعاليت بين رابطه يابي، بازار به مربوط مسائل به آوردن روي و توليد به مربوط مسائل از برگرداندن روي با توانيم مي
   كنيم. مي بررسي نظر، مورد بازار و توزيع تبليغ، قيمت، محصول، لحاظ به را مشتريان
  

 اسمي گروه تكنيك

 يك به بتوانيد شما و آيد مي دست هب توافق كه كند مي تركيب محدود هاي بحث بدون دادن يأر هاي جنبه اسمي گروه فن
  .برسيد گروهي تصميم
  ؟ شود مي استفاده اسمي گروه تكنيك فن از موقع چه
 ضد هاي عقيده كنيد مي تصور و هستيد مواجه برجسته بسياري يا مخالف و موافق داراي حساس، انگيز، بحث موضوعي با .1

  .سازد فلج را بحث است ممكن تفصيلي و جزئي دليل دهها و نقيض و
   .كنيد تضمين را اعضا ي همه مساوي مشاركت خواهيد مي .2
 بسيار هاي گزينه ميان از گزينه يك انتخاب و اقدام ي نحوه شناخت ولي شناخته، را مسأله يك اي ريشه و اساسي علت .3
   .است مشكل
  

 سينكتيكس تكنيك

 مختلف چيز چند كردن متصل يا و گرييكد به چيز دو فشاردادن معني به synetikos االصل يوناني ريشه از سينكتيكس واژه
 يا قالب يك در مختلف چيزهاي كردن هماهنگ نوعي نيز خالقيت كه است شده انتخاب دليل اين به واژه اين است شده گرفته
 تفكر انگيختن بر براي است روشي تكنيك اين باشد نمي بهره بي سينكتيكس تفكر از خالقي انديشه هر و است جديد ساختار
  آيند. مي هم گرد كه افراد از گروهي ميان در خالق
  ز:ا است عبارت روش اين كارگيري هب فرآيند كلي طور به
  )جوهره شناخت( آن ي جوهره و ماهيت به رسيدن منظور به آن تحليل و تجزيه و مشكل تعريف و شناسايي .1
 )مشابه وضعيت ساختن( مرتبط غير موضوع با آمده دست به ي جوهره دادن ارتباط .2
  )مشابه هاي حل راه( مشابه موضوع براي هايي حل راه كشف .3
 رابين آدميزاد، زبان به خالق تجسم( مشكل براي نهايي هاي حل راه به آمده دست به هاي حل راه تبديل براي تالش .4
  )هيرمند انتشارات شاهدي، زينب ترجمه نيكسون،

  

  تفكر كاله شش تكنيك

 ارائه خالقانه روش يك» تفكر كاله شش« كتاب در خالق تفكر پدر دوبونو ادوارد تفكر كاله شش خالقيت تكنيك اصل 
 به كند مي سعي» دوبونو« كند. تبديل كارا و ثمربخش اقدامي به را يكديگر دور به افراد نشست كوشد مي آن طريق از و كند مي

 با و بيانديشند خالقانه راههاي به ؛ ميان اين در آنگاه و دهند نظم خود تفكر به كه بياموزد شوند، مي جمع هم دور به كه كساني
 با خواهيد مي شما اگر كنند. استفاده آن از ها گيري تصميم در و كرده بندي اولويت و بندي طبقه را نتايج مديرانه هماهنگي يك

 :كنيد عمل آنگاه و بخوانيد را مقاله اين است بهتر بگذاريد، قدم جلسات در تفكر كاله شش تكنيك

 كاله اينجا در هستيد، جلسه آن از گيري نتيجه و هدايت دهي، نظم مسئول شما و ايد گذاشته قدم جلسه يك به كنيد تصور
 رنگ - 1كند: دقت زير موارد به بايد گذارد، مي سر بر را آبي كاله كسي كه هنگامي زيرا گذاشت، خواهند شما سر بر را آبي
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 بتواند بايد گذارد مي خود سر بر آبي كاله كه كسي و است شده گسترده جا همه بر آن چتر كه است رنگ آبي آسمان نماد آبي
 كه است افزار نرم يك همچون آبي كاله-2 دهد. تمركز و نظم و درآورد جريان به خود ذهن در را جلسه محيط در جاري افكار
 كارگردان يك همچون گويي و برساند سرانجام به را آن مشخص اي برنامه يا و دهد جهت جمع، كردن تفكر به كند مي تالش
 موضوع و بنشنيد خود صندلي روي بر اكنون شود. مي تعيين ها محدوديت و ها اولويت آبي كاله با -3 .كند مي هدايت را ما تفكر
 سر بر را سفيد كاله بايد اعضاء همه شما هدايت با و اقدام نخستين در بنويسيد. سياه تخته روي بر را بحث مورد مشكل يا و

 الهامات، شامل كه چيزهايي به نبايد گذاريد، مي سر بر را سفيد كاله كه هنگامي بيانديشند. شده بيان موضوع مورد در و بگذارند
 فقط رايانه، يك همچون بايد تنها و كنيد توجه است عقايد و احساسات عواطف، گذشته، تجارب به متكي هاي قضاوت
 است شده ارائه سفيد كاله با تفكر واسطه به كه جلسه در حاضرين از آمده دست به اطالعات بايد شما حال كنيد. ارائه اطالعات

 كه هنگامي كنند. تفكر به شروع سر، بر قرمز كاله گذاشتن با تا كنيد بعد مرحله وارد را جلسه اعضاي و كنيد بندي جمع را
 احساسات دهيد اجازه -1 كنند: توجه زير نكات به بايد كنند تفكر نظر مورد موضوع مورد در قرمز كاله با خواهند مي حاضرين

 گويد سخن خويش ناگهاني هاي دريافت و الهامات از تواند مي كسي هر و درآيند زبان به و شده حاكم شما وجود بر عواطف و
 ها گيري تصميم در نظر، دقت بدون و ناخواسته شك بدون ندهيم بروز اجازه احساسات به اگر نيست. استدالل به نيازي ديگر و

 به اقدام شما شد، ارائه جلسه اعضاي نظرات تمام كه اين از پس - 2 شوند. ما براي مشكالتي بروز سبب بسا چه و شده وارد
 بگذارند. سر بر را سياه كاله حاضران دهيد اجازه و بگذاريد قدم بعد مرحله به آنگاه و كرده حاضران فكري تراوشات بندي جمع
 خصوص در را خود منفي هاي ديدگاه بايد فرد بلكه شوند، بيان منطق بدون منفي احساسات نبايد سر بر كاله اين گذاشتن با

 از را ما تواند مي شود، استفاده خوبي به كاله اين از اگر شك بدون كند. بيان منطقي صورت به بحث مورد موضوع يا مشكل
 را آن دستاوردهاي زيرا است، جذاب دوبونو گفته به منفي تفكر كند. آگاه ماند مي دور ما چشمان از آينده در كه مخاطراتي

 احساس ما در ديدگاه يك به كردن حمله و دارد پي در رضايت ما براي ديگران خطاي كرد.اثبات مشاهده فوريت به توان مي
 هاي بحث نتايج ايم. شده رو روبه برتري فرد با كنيم احساس خود در شود مي سبب نظر يك ستودن عكس بر و بخشد مي برتري
 خود سر بر را زرد كاله حاضران دهيد اجازه ديگر بار آنگاه و شود ثبت نهايت در و شده بندي جمع شما توسط شده ارائه

 جا هر گويي است. بيني خوش و شادابي سازندگي، براي شروعي آفتاب و است آفتاب نماد زرد كنند. تفكر به شروع و بگذارند
 و شادماني و كنجكاوي همراه به بايد مثبت تفكر و است ميان در ديگر زايشي و زندگي گرمي شود مي گرفته خورشيد از سراغ
 بنگرد. موضوع مثبت و ارزشمند نكات به كند مي تالش زرد كاله گذاشتن با فرد باشد. كارها شدن درست براي تالش و سرور
 از گيري بهره دهد انجام تواند مي زرد كاله با فرد كه تمريناتي از يكي دارند. تمايل گرايي مثبت سوي به سازنده افكار اصوالً

 آنچه هر و است بحث مورد موضوع در موجود فوايد كشف صدد در ابتدا در زرد كاله است. گذشته ارزشمند تجربيات
 سبز كاله بايد حاضران اكنون بپردازيد. زرد كاله اثر بر آمده دست به نظرات بندي جمع به ديگر بار اكنون دارد. مي بيان كاود، مي
 كه بيانديشند نو راههاي به بايد گذارند، مي سر بر را سبز كاله افراد كه هنگامي است خالقيت كاله سبز، كاله بگذارند. سر بر را
 سر بر را سبز كاله حاضران كه هنگامي شود. منجر خالقانه هاي گيري تصميم به و بوده اثرگذار نظر مورد موضوع آن در تواند مي
 نو هاي ايده تا دهيد حاضران به فرصتي حال شوند. هدايت نشده كشف چيزهاي جستجوي به كه يابند مي فرصتي گذارند، مي
 فرهنگ بايد انديشيدن خالقانه براي شك بپردازيد.بدون نظرات بندي جمع به و پرداخته ها ايده اين ثبت به آنگاه و كنند ارائه

 پرداخته نتايج ارزيابي به ايد گذاشته سر بر كه آبي كاله با كه كنيد تالش بايد شما اكنون كنيد. حاكم جلسه فضاي بر را خالقيت
 هر شك بدون .بگيريد را نهايي تصميم نظر مورد موضوع يا مشكل حل جهت در نهايت در و برسيد مناسب بندي جمع يك به و

 پايان در كنند. كمك شما به تصميمات اتخاذ در و بپردازند تفكر به آن با و گرفته امانت به را آبي كاله توانند مي اعضاء از يك
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 به سياه كاله با تنها فرد يك كه بود نخواهيد آن شاهد تنها ديگر كنيد، مي مديريت گونه اين را جلسه كه هنگامي يابيد مي در شما
 هاي انديشه و كنند تفكر مذكور كاله شش با مجبورند همه بلكه كند، تفكر قرمز كاله با تنها ديگري فرد يا و بگذارد قدم جلسه
  )بهار پيك انتشارات فر، ايزدي ترجمه بونو، ادواردو تفكر، كاله شش( .كنند ارائه را خود ذهن
  

 مختلف راهكارهاي خلق براي فردي هاي تكنيك -8-3

 از بخشي عنوان به مختلف راهكارهاي خلق در آن اعضاي مهارت توسعه سازمان در خالقيت افزايش راه ترين ساده از يكي
  است. مسأله حل فرآيند
 از يكي هستند. گروهي بعضي و فردي بعضي كه كنيم مي ارائه مختلف راهكارهاي خلق درباره تكنيك تعدادي اينجا در
 هاي روش به آنها بيشتر و است شهودي گرايش و تحليل و تجزيه قدرت داراي افراد براي آن جذبه ها تكنيك اغلب هاي ويژگي
  دارند. مسأله حل هاي مدل با خوبي تناسب كه هستند متكي گامي به گام
  

   خالق راهكارهاي خلق براي فردي هايفرآيند -8-3-1

  است. استفاده قابل هم گروه توسط آنها از بعضي كه پردازيم مي فرآيند 38 شرح به اينجا در
  

   ها استعاره و ها قياس

 قياس از دارد. وجود تشابهي آنها بين كه دهيم مي نشان عمل اين با ولي هستند. مشابه غير اصل در كه چيز دو مقايسه يعني قياس
 كمك با كه بود ROC302 بزرگ انژكتور طراحي ملخ خوردن غذا نحوه از مثال براي كنند. مي استفاده مسأله حل براي اغلب
  .گذاشت مي نقاله روي بر را معدن سنگ هايي بيل

 ها استعاره مهه گفت توان مي و ابندي مي پيوند يكديگر به مشترك نقطه يك وسيله به انديشه دو آن در كه است كالمي استعاره
 را تشابهي و است ديگري چيز گويي كه گيرند مي نظر در اي گونه به را چيزي استعاره در نيستند. استعاره ها قياس همه اما اند. ساده قياس
  … .  و دستمزدها انجماد پارسكنان، گروهبان افكار، جريان مثل جمالتي مانند نيستند. آن متوجه افراد عادي حالت در كه دهد مي نشان

  

   گذشته هاي حل راه تحليل

 جديد راهكارهاي خلق براي است شده استفاده قبالً كه داستانهايي حتي و گذشته هاي حل راه تحليل و ها كتاب از روش اين در
  .شود مي استفاده
  

  تداعي

، افتادن) مدرسه ياد و سياه تخته (ديدن مجاورت قانون سه براساس انديشه يا ءشي دو بين ذهني رابطه برقراري يعني تداعي
  مرد) و زن يا سفيد و سياه (مانند تباين، افتادن) عطارد ياد و ثور (ديدن شباهت
 اين با و كنيد مي بيان رسيد ذهنتان به كه چيزي هر كلمه يك تعريف يا ايد نوشته كه اي كلمه درباره آنچه هر يعني آزاد تداعي
 مثال براي رود. مي كار هب گروهي صورت به هم و فردي صورت به تواند مي هم روش اين آيد. مي پديد افكار از رشته يك روش
 شد منتهي چنگال به سپس و تداعي شپزخانهآ واژه لغت فرهنگ يك از دستگيره واژه تصادفي انتخاب با سوب كمبل شركت در
  رسيدند. خورد چنگال با را آن بتوان كه سوپي به نهايت در كه
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   ها ويژگي تداعي زنجيره

 خلق آن درباره تازهاي نظريات ها ويژگي اين از يك هر درباره آزاد تداعي و ها ويژگي از فهرستي شمردن بر با روش اين در
  .نمائيم مي

  :است زير صورت به مراحل اين خالصه
  .كنيد بندي فهرست را مسأله هاي ويژگي يا صفات كليه  .1
  كنيد. آزاد تداعي صفات از گروهي يا صفات از يك هر مورد در  .2
  .كنيد بررسي پذيري امكان ازنظر را پيشنهادي يها حل راه  .3
  .كنيد انتخاب را ممكن راه بهترين سپس و كنيد تداعي نيز را وژگان بقيه  .4
  

  صفات برشمردن

 تحليل و تجزيه از پس و كرده بندي دسته را صفات اين منظم طور به سپس و كرده بررسي را شيء يا مسأله يك صفات كليه ابتدا
  . … و اندازه، بو، سرعت، رنگ، از عبارتند صفات اين از اي نمونه دهد تغيير را ممكن روش چند هر كند مي سعي
  

   مشتري به بازگشت

 و توزيع، تبليغ، قيمت، لحاظ به را مشتريان و خود هاي فعاليت بين رابطه و مشتري به مربوط مسائل به آوردن روي با روش اين در
  كنيد. حل مشتري ديد از را مسأله تا كرده بررسي را بازار
  

  خورشيد به بازگشت

 به خورشيد تا نهايت در و طبيعي منابع تا آنها أمنش رديابي كرد.با تبديل آنها انرژي معادله به توان مي را فيزيكي چيزهاي همه
 منجر هايي حل راه به تواند مي بهتر درك اين و كرد درك بهتر را مسأله يك اجزاي بين رابطه توان مي ها انرژي همه منبع عنوان
 اجزا اين از يك هر براي برد نام توان مي را غيره و نخ واكس، ميخ، الستيك، مثل را آن اجزاي كفش يك براي مثال براي شود.
  كرد. رديابي خورشيد تا نهايت در و طبيعي منابع تا را فرآيند يك توان مي

 زدن، رنگ بافت، چرم: كائوچو درخت الستيك، كارخانه التكس، فرآيند سازي، كشتي پاشنه، قالب، مهر، كائوچو:
 كاربرد يا مواد جديد كلمات از يك هيچ آيا كه ديد بايد سپس غيره و تغذيه دامداري، كشتارگاه، دباغي، برش، كردن، سوراخ
  كرد. استفاده ديگري الياف از توان مي آيا مثال براي دهند مي پيشنهاد را جديدي
  

  فرصت چرخه

 طوفان جلسه در را آن بتوان كه موضوعي آوردن دست به براي آنها تركيب و مسأله هاي ويژگي تصادفي انتخاب با فرآيند اين در
  .است مفيد بسيار اما گير وقت فرآيند اين شود. مي تشكيل كرد بررسي فكري

  باشد: مي زير شرح به فرآيند اين مراحل
  .جديد محصول ساخت يا طراحي مثالً - كنيد تعريف را مسأله  .1
  .كنيد گذاري شماره دوازده تا يك از ساعت مانند را آن و بكشيد اي دايره  .2
  .كنيد انتخاب تك تك را مسأله ويژگي دوازده از يك هر  .3
  .كنيد انتخاب بايد كه مسأله ويژگي اولين انتخاب براي بيندازيد تاس  .4
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  كنيد. اجرا را فكري طوفان جلسه وهيگر يا انفرادي صورت به  .5
  .كنيد انتخاب را شماره 12 هر تا دهيد ادامه آنقدر را انداختن تاس  .6
 از ذهني ترسيم يا و آزاد تداعي ،فكري طوفان جلسه به اقدام نهايت در و كنيد تركيب همديگر با را ها ويژگي و صفات  .7
   .نماييد ها تركيب اين

  

  كامپيوتري هاي برنامه

 در كه است واژه 60000 حدود حاوي برنامه اين.است idea fisher محاسبه لحاظ به استفاده مورد كامپيوتري برنامه بهترين
 دسته سه به ها سؤال اين كه.هستند مرتبط سؤال هزار چندين با ها تداعي اين و دهد مي تشكيل را معنايي تداعي 6500000 مجموع
  :شوند مي تقسيم
  تصريح و هتوجي  -1
  اصالح  -2
  .است استفاده مورد حافظه بودن گران آن اصلي عيب و انگيزد ميبر را ها تداعي و ها ايده ها پرسش،ارزيابي  -3

 فرآيند بررسي با كه.كرد استفاده مسأله حل باري آن از توان مي كه دارد وجود idea generator اسم به هم ديگري برنامه
  دهد. مي قرار توجه مورد را مسأله دابعا تمام مسأله حل

 باالخره و كند مي كمك كاربر به تداعي طريق از نظرات خلق در تصادفي واژگان دادن قرار اختيار در با ideagen برنامه
 .كرد استفاده آنها از توان مي كه دارند وجود نيز inventionmachine وmindlink افزارهاي نرم
  

  مقرر موعد

 فعاليت فشار زيرا شويم مي خالق افراد خالقيت افزايش باعث االجل ضرب تعيين و افراد دادن قرار فشار تحت اب روش اين در
  دهد. مي افزايش را مغز راست سمت نيمكره
  

  مستقيم هاي قياس

 مناسبي زمينه شناسي زيست شود. مي برده كار به ديگري خاص زمينه در خاص زمينه يك در فناوري يا دانش، حقايق، روش اين در
 يا .است كرده كمك خيلي دانشمندان به حشرات مطالعه ها رباط كارايي بهبود براي مثال براي .است ها قياس گونه اين براي

  .اند كرده توليد را نوري ذخير هاي ديسك ها پره شب چشم قياس با انگليسي دانشمندان
 هاي تكنيك بيشتر از كه شود مي بردهكار به يهنگام معموالً و است گذار و گشت تكنيك قياس اصلي كاربردهاي از يكي

 چشمگير بسيار كه است واژه تداعي تمرين يك تكنيك اين بوده. حاصل بي و شده استفاده ذهني نقشه يا فكري طوفان نظير سنتي
 بين شود مي خواسته آنان از سپس كنند. مي واژگان يا واژه ساسراب پردازي خيال صرف را خود وقت مسأله كنندگان حل و است

  .كنند برقرار رابطه مسأله و خود موهومات
  

  كنيد مشخص ار ايده منابع

 همچنين و مراجعه دهد مي نشان كوچك هاي مربع داخل در را ها ايده از انبوهي كه success هاي مجله به توانيد مي كار اين براي
  .كنيد نگهداري را زيادي علمي يها مقاله خود بايگاني در
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  كنيد بررسي را مسأله خود پنجگانه حواس با

  نظير: هايي پرسش طرح با كار اين براي
  دارد؟ حسي چه �
  دارد؟ بويي چه �
  دارد؟ صدايي چه �
  دارد؟ اي مزه چه �
  .ببريد نام ،رسد مي نظر به كه احتمالي هاي حل راه آنها به جواب و رسد؟ مي نظر به چگونه �
  

   FCB شطرنجي شبكه

 يك يادار و شد طراحي وون ريچارد توسط تكنيك اين است. مناسب جديد خدمات اي محصوالت ارائه براي بيشتر تكنيك اين
 ميزان و كم و زياد مشاركت ميزان ماتريس محور دو و است مديريت در استفاده مورد هاي ماتريس نظير اي خانه چهار ماتريس
 و ماشين نظير قيمت گران التمحصو براي كم مشاركت .دهد مي نشان خدمات و محصوالت با رابطه در را احساس و تفكر

  دهد. مي شرح را صابون نظير قيمت ارزان محصوالت براي كم مشاركت
 مايل كننده مصرف و شود ارزيابي ادراكي و عددي كالمي، معيارهاي با مطابق كه است خدماتي يا محصوالت بيانگر تفكر

  كنيم. اضافه آن به خواستيم كه را چيزي هر توانيم مي كه است اين به شبكه اين زيبايي كند. كسب آن درباره بيشتري اطالعات است
  :است زير شرح به شبكه اين ساخت مراحل خالصه

  .مشتري احساس و تفكر و مشتري كم و زياد مشاركت محورهاي با اي چهارخانه ماتريس يك ترسيم -1
  .دهيد قرار محور اين روي را بازار در موجود محصوالت -2
  كند. پر را منفذها اين بتواند كه كنيد توليد را محصوالتي و مشخص را بازار منفذهاي  -3
  

  شيء بر متمركز تكنيك

 .كلي هاي طرح تبليغ براي ها ايده به دستيابي نظير .است خالقيت باالي سطح به نياز كه است مناسب مواقعي براي تكنيك اين
  است. اجباري صورت به موضوع يا شيء انتخاب در ها تكنيك ساير با ان تفاوت

  است: زير شرح به تكنيك اين مراحل خالصه
  گزينيد. بر تغيير براي را شيء يا خدمات يا محصول �
  كنيد. بندي فهرست را قلم اين هاي ويژگي �
  كنيد. آزاد تداعي را صفت هر به مربوط واژه �
  كنيد. ذكر موضوع حل براي را ها تداعي اين از يك هر كردن عملي چگونگي �
  

   تازه نگاه

 درباره كه بخواهيد او از و ندارد. سازمان با آشنايي و داند نمي موضوع درباره چيزي كه آورد را كسي بيرون از بايد كار اين براي
  .بكند را كار اين كه كنيد دعوت ساله شش بچه يك از توانيد مي يا بدهد. نظر مسأله
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   آنها بندي قفسه و ها ايده خرده

 در آمده دست هب هاي ايده اطالعات و مطالعات يا مكالمات از حاصل هاي يادداشت و و ذهن ناگهاني هاي جرقه روش اين در
 آيا ببينيد آنها به كردن نگاه با شما شود مي باعث كار اين و نگهداري دار قفسه تابلوهاي در توان مي را غيره و فكري طوفان
  نه. يا دارد وجود نهاآ براي الگويي
  

  ايده يادداشت دفترچه

 يادداشت ،رسد مي روز طول در ذهنتان به كه اي ايده هر و باشيد داشته جيب در كوچك يادداشت دفترچه يك كار اين براي
  :است صورت اين به روش اين مراحل خالصه. خروجي) - (ورودي ستاده، - نهاده كنيد.

  كنيد. مشخص را آور محدوديت يها ويژگي و ها نيازمندي و نظر مورد سيستم يها نهاده  •
  .كنيد مشخص را ستاده و نهاده بين زدن پل راههاي فكري طوفان طريق از  •
  .بگيريد بهره ها حل راه طرح براي نهاده هاي ويژگي و صفات از  •
  .شود تبديل دلخواه ستاده به طريقي هيچ به تواند مي آيا كه كنيد مطرح را سؤال اين پيوسته  •
  كنيد. بررسي را اند   شده خلق روش اين با كه مختلفي راهكارهاي  •
  

  موسيقي به دادن گوش

 شنيده مغز راست سمت در موسيقي زيرا است انسان ناخوداگاه ضمير كردن رها براي روشي ماليم و رامآ موسيقي به دادن گوش
 بيشتر ادراكي سمت ترتيب ينا شودبه مي مغز تحليلي سمت رفتن خواب به باعث و است ادراكي بيشتر كه سمتي يعني شود مي
  شود. مي فعال
  

   ذهني كشي نقشه

 حتي وريدآ مي زبان به رسيد فكرتان به چه هر شما فكري طوفان در كه تفات اين با است. فكري طوفان فرآيند يك روش اين
 و نوشته كاغذي هاي هتك در را بررسي مورد موضوع نام روش اين در اما ندارد انتقاد حق كسي و هدف بي و نسنجيده هاي ايده
 از خارج به هايي جاده مانند دايره از بيرون به را خطوطي و دهيد گسترش را آن ابعاد از يك هر سپس كشيد. مي خط را آنها دور
 بررسي با سپس و كنيد رسم موضوع ويژگي اين مختلف هاي جنبه بررسي براي هايي شاخه نيز خطوط اين از و كنيد رسم شهر
  كنيد. پيدا را آنها بين روابط و مشخص را تكراري موارد آن
  

  احتمالي كاربردهاي بردن نام

 عالوه شيرين جوش مثال براي .كند مي كمك مسائل از كاملي دسته براي هايي حل راه يافتن به موضوع يك هاي استفاده بردن نام
  شود. مي استفاده شوينده و بوگير ساز، سر بوگير، عنوان به آشپزي در استفاده بر
  

   ناپلئون تكنيك

 اين با نيوتن اگر بگوييد مثالً كنيد. حل شخص ان ديد از را موضوع كنيد سعي و هستيد مشهوري شخص كه كنيد وانمود
  كرد. مي كاره چ ،كرد مي برخورد موضوع
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   يافته سازمان تصادفي جستجوي

 ليست چك از اي شيوه به ايده خلق براي صفحه آن هاي واژه از و كنيد باز تصادفي صورت به اي نامه واژه از اي صفحه كار اين براي
  كنيد. مقايسه آن هاي ويژگي يا مسأله يك با را صفحه آن هاي واژه دومحوري ماتريس يك از استفاده با سپس و كنيد استفاده كالمي
  

   شخصي هاي قياس

 ژيلت شركت در شخصي قياس جلسه يك در 1980 سال در فرض به دهيد قرار مسأله يا موضوع جاي به را خود روش اين در
 دارم، وحشت شوم مي شسته روز هر اينكه از مثالً كردند بيان را مو احساس و كردند تصور انسان سر موي جاي به را خود مديران

  بود. مو انوع با سازگاري براي متفاوت هاي شامپو توليد نتيجه در كه شوم تميز روز هر بايد يا
  

   تصوير تحريك

 كنندگان شركت روش اين در است. فكري طوفان طريق از آمده دست به هاي ايده از فراتر هايي ايده آوردن دست به روش اين هدف
 بلكه كنند. بحث شود داده نشان تصوير در بايد كه نچهآ درباره نبايد و كنند مي نگاه تصوير به گذار و گشت يا سفر يك تصور جاي به
  كنند. بحث آن درباره جلسه پايان در بايد
  

   محصول بهسازي ليست چك

 آوريد)، در زير صورت (به و كنيد) (سعي نظير هايي مقوله در و متحدالمركز دايره سه در كه است واژه صد چند از مركب شيوه اين
 آيد مي وجود به واژه از تركيب چندين آنها به متصل هاي پيكان و ها دايره چرخاندن با است. شده مرتب غيره و بينديشيد) چيزها اين (به
  دهد. پيشنهاد موجود خدمت يا محصول با رابطه در امكاناتي است ممكن كه
  

   ربط

 از جديد محصوالت براي گيري تصميم در تا كنيد فهرست را خود با مرتبط محصوالت يا اقتصادي ها فعاليت كليه روش اين در
  كنيد. استفاده نهاآ
  

   ربطي هاي واژه

 بر متمركز تكنيك و واژگان شناختي تحليل و تجزيه و اضافه حروف و افعال شامل ربطي هاي واژه از استفاده شامل روش اين
 ديگر اي مجموعه ،مسأله يا شيء يك مقابل در كنندگان توصيف از اي مجموعه انطباق مستلزم هافرآيند اين از يك هر است. اشيا
  است: زير شرح به روش اين مراحل خالصه است. محصوالت نام نظير ها كننده توصيف از

  .كنيد مشخص دهيد تغيير خواهيد مي كه را خدمتي يا محصول  •
  .كنيد ثبت فرم در شده ارائه خالي فضاي در را نتايج و ببريد كار به آن مورد در را مختلف يها ليست چك يها واژه  •
  .سازند مي مطرح را احتمالي هاي حل هرا آيا ببينيد و كنيد مرور را نتايج  •
  

  معكوس كسع  -معكوس

 را مسأله حركتي فعل يك از استفاده با آورد. وجود به مسأله يك براي جديد هاي حل راه به نسبت هايي شناخت تواند مي روش اين
 مسأله اين هاي حل راه نماييد. حل و كنيد خلق صورت اين به را جديدي مسأله و بگيريد نظر در را فعل آن متضاد سپس كنيد بيان
  دهد. دست به اصلي مسأله حل درباره هايي ايده تواند مي
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   ايده علفزار در غلتيدن
 يك در سرعت به را آنها سپس و كرده آوري جمع مطالب و كتاب توانيد مي كه جايي تا مسأله درباره بايد ابتدا شما روش اين در

 چه و سازند مي مطرح را مضاميني دارد؟چه وجود الگوهايي دارند؟آيا معنايي چه اينها بپرسيد خود از و كرده مطالعه نشست
  ؟كند مي خطور ذهنتان به هايي حل راه
  

  7×7 تكنيك

  .كنيد تركيب را مشابه يها ايده  •
  .كنيد حذف را نامربوط يها داده  •
  .كنيد اصالح را ها ايده  •
  .داريد نگه بعدي مراجعات براي را اضافي يها داده  •
  كرد. شناسايي را اصالح به مربوط امكانات بتوان تا مروركنيد را گذشته تمرينات  •
  .كنيد بندي دسته جداگانه هاي ستون در را غيرمشابه يها بندي گروه  •
  .كنيد بندي رتبه ستون هر در را موارد  •
  .كنيد تعميم سرفصل عنوان به اصلي ايده از استفاده با را ستون هر  •
  كنيد. بندي رتبه دار قفسه هاي تابلو يور بر سودمندي يا اهميت براساس راست به چپ از را ها ستون  •
  

  رويا و خواب در مسأله حل راه يافتن

 كه صبح بخوابيد و كنيد بيرون ذهنتان از را آن سپس و كنيد فكر مسأله به عميق صورت به خواب از قبل بايد شما روش اين در
  است. رسيده ذهنتان به راهكارهايي خواب در بينديد مي شويد بيدار خواب از
  

  اي كلمه دو تكنيك

 اين خالصه كنيد. تركيب مختلف هاي روش به را ها واژه اين سپس و كنيد انتخاب مسأله صورت از را كلمه دو روش اين در
  است: زير صورت به روش

  .كنيد انتخاب را كلمه دو •
  .ببريد نام را كلمه دو اين جايگزين يها واژه •
  .كنيد تركيب فهرست دومين از كلمه اولي با و انتخاب فهرست اولين از را كلمه اولين •
  .رسد مي ذهنتان به اي ايده ياآ ببينيد و بررسي را تركيب اين •
 .كنيد تركيب فهرست دومين از كلمه دومين با را فهرست اولين از كلمه نخستين •

 باشد. گرفته صورت ممكن هاي تركيب همه كه دهيد دامها آنقدر را تركيب و ثبت را ها كلمه تركيب •

  
  خالقيت تحريك براي كامپيوتر از استفاده

 صورت به قطاعي نمودار مثال براي شود. ايجاد ها نمايش در اي ويژه هاي جلوه كه دهد مي را امكان اين producer مانند هايي كامپيوتر
 كاربر به mac paint,pc paint brush نظير هايي بسته باشد. داشته نيز چرخش فضا در حركت حال در و شود مي ظاهر بعدي سه
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 غيره و ,freehand –deisegner - coreldraw افزاري نرم هاي برنامه كند. توليد هنر بر مبتني هاي نمايش دهد مي را امكان اين
  هستند. خالقيت افزايش براي الفبايي و گرافيكي هاي قابليت داراي

  

  خالقيت براي كالمي ليست چك 

 ليست چك در شده ارائه تعاريف و افعال سپس بنويسيد صفحه باالي خالي جاي در را خدمت يا محصول نام بايد روش اين در
 اعضا گروه يك در كنيد ثبت افعال مقابل خالي جاي در را خود جديد هاي ايده و ببريد كار به موضوع اين مورد در را اسبورن
 اسبورن ليست چك آوريد. دست به جديد هاي ايده يكديگر پيشنهادات از استفاده با و كنيد مقايسه را خود هاي پاسخ توانند مي

 كردن؟ بزرگ كردن؟ سازگار كردن؟ اصالح ديگر؟ كاربردهاي مانند داد انجام موضوع روي بايد كه است زير التؤاس از تركيبي
  … . و كردن؟ كوچك

  

  تجسم

 تري خالق هاي واكنش تصاوير به مغز زيرا است مختلف هايهرا ايجاد براي خوبي روش آن لقوهاب هاي حل راه و مسأله يك تجسم
  دهد. مي نشان واژرها به نسبت
  

  اگر...؟ شود مي چه

 براي دهد؟ مي روي پيامدهايي بكنيد؟چه بايد كار چه داشت؟ خواهد پيامدهايي چه شد مي انجام كار فالن اگر بپرسيد خودتان از
 خالق حل تكنيك 101( دهند. مي پاسخ ... اگر شود مي چه هاي موقعيت به فضانوردان هاي آموزش از درصد 80 حدود در مثال
 ) TRIZ دارياني احمدپور محمود ترجمه هيگينز، جيمز كار)، و كسب براي نو انديشه (راهنماي ،مسأله
  

  TRIZ تاريخچه

  شد. گذاري  پايه مختلف اختراعات مطالعه از حاصل نتايج اساس بر آلتشولر گنريچ توسط 1946 سال از TRIZ دانش هاي شالوده
 نوجواني دوران همان از كه وي گرديد. متولد سابق) (شوروي روسيه در 1926 سال در دارد لقب TRIZ پدر به كه آلتشولر

 ي اداره در داد انجام سالگي 14 سن در را خود اختراع اولين و داشت خاصي عالقه و كنجكاوي اختراعات و ابداعات به نسبت
 مسائل حل به گاهي كار، حين در او بود. اختراعاتشان ثبت براي مخترعين به كمك او كار شد. كار به مشغول اختراعات ثبت
 و اصول به شود مي  ينوآور و اختراع به منجر كه فني مسائل حل دريافت او كه بود دوران اين در كرد. مي كمك آنان فني
 رسيد مهم نتيجه اين به خود مطالعات طي در آلتشولر دارد. نياز هنگام آن تا شده شناخته خالقيت هاي تكنيك از فراتر ييها روش
  باشد: زير موارد جمله از اصلي ويژگي چند داراي بايستي اختراع نظريه يك كه

  باشد. يافته نظام و گام به گام فرآيند يك شامل  -1
  گردد. منجر كمال) يا آل ايده حل (راه حل راه بهترين به مستقيماً ها حل راه از اي گستره ميان از بتواند  -2
  باشد. تكرارپذيري ويژگي داراي  -3
  نمايد. ارائه ابداع دانش براي ساختاري بتواند  -4

 براي خالقيت روانشناسي« عنوان با آلتشولر) همكار و صميمي دوست (مخترع، شاپرين و آلتشولر مقاله اولين 1956 سال
 زمينه در كه دانشمنداني ميان در بمب يك انفجار يك مانند مقاله، اين انتشار رسيد. چاپ به روانشناسي مشكالت مجله در »ها اختراع
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 بودند باور اين بر كشورها ديگر و شوروي روانشناسان زمان، آن تا كرد پا به صدا و سر كردند، مي كار خالقيت بر مبتني هايفرآيند
  است. مخترع فرد زهن در ايده يك زدن جرقه و اتفاق يك زاييده اختراع، كه

 معرفي اختراعي، هاي فعاليت نتايج پايه براي را متفاوتي روش آلتشولر دنيا، سراسر از زياد بسيار اختراع ها سند تحليل از پس
 200000 مطالعه از بعد گردد.آلتشولر آشكار تضاد وجود آن در كه است ءمسأله يك تحليل از ناشي اختراع او، عقيده به كرد
 تعداد از استفاده با و راحتي به را آنها توان مي كه دارد وجود تكنيكي تضاد 1500 حدود كه رسيد نتيجه اين به اختراع، سند
   برد. بين از بنيادي اصول
 اصول، اين از استفاده با كه اين يا شود، زده ذهنتان در اي جرقه تا كنيد صبر اميدوارنه سال صد و توانيد مي شما« گفت: مي او
  »كنيد. حل دقيقه 15 طي را تان مسأله

 VOIR شوروي جماهير اتحاد در اختراع ثبت مرجع باالترين به اي نامه اش، تئوري قبوالندن براي آلتشولر ،1959 سال در
 او نامه، ها صد نگارش از پس بعد، سال 9 باالخره بدهند او به را اش تئوري اثبات شانس تا خواست فرصتي آنها از و نوشت
  شد. برگزار گرجستان دسينتار در 1986 سال دسامبر در اختراع، متولوژي زمينه در وي درخواستي سمينار كرد. دريافت پاسخي

 خود ها بعد كه كرد مالقات را كساني ربا نخستين براي آتشولر، كه بود سمينار همين در بود. تاريخ در TRIZ سمينار اولين
 و ريگا از باچمن ايساك لنينگراد، از ميتروفانوو ولوسالو زادوسك، پترو از سيلوتسكي الكساندر دندانست مي خود شاگردان را

 سيسأت و اندازي راه TRIZ مدرسه - بسياري ديگران ها بعد و -جوان مهندسان اين حضورداشتند. سمينار اين در همه ديگران،
 جماهير اتحاد هاي شهر به اآنه دعوت به تا كردند مي خواست در او از رفتند مي آلتشولر مدارسه به كه كساني از ها صد كردند.
  كند. برگزار آموزشي سمينارهاي برايشان و برود

 و خوانندگان به او كتاب اين در ».كردند اختراع الگوريتم« ساند:ر مي چاپ به را جديدي كتاب آلتشولر 1969 سال در
 سال در روسيه TRIZ انجمن كه اين تا گذشت زمان و كرد ارائه را پيچيده مسائل حل وريتمگال اولين و اصل 40 دانشجويانش

  )رسا انتشارات منصوريان، عليرضا ،TRIZ خالقيت مهندسي( شد. سيسأت آلتشولر رياست به 1989

  

  زمينه اين در مدير نقش و سازمان در فردي ينوآور و خالقيت وپرورش رشد راهكارهاي -9

 سؤال كه داد انجام تحقيقي )Torranc( تورنس دارد؟ وجود قيتخال پرورش امكان آيا كرد: طرح را سؤال اين توان مي ابتدا
 كودكان به را اصول از اي دسته توان مي كه كند مي گيري نتيجه تورنس تحقيق، اين براساس داد. مي تشكيل را آن فرضيه مزبور
 دراين تربيتي گونه هيچ كه زماني به نسبت بهتر خيلي عقايدي هم آن عقيده، زيادي بسيار تعداد دهد مي اجازه آنها به كه داد ياد

   دارند. ابراز خود از باشند، نديده مورد
 هر كه را اعتقاد اين قبل مدتها از روانشناسان دارد. وجود ترديد ،داد پرورش توان مي را قيتخال كه مورد اين در بنابراين،
 ضروري قيتخال پرورش براي را شرايطي وجود راجرز اند. پذيرفته داد، پرورش و نمود تربيت تمرين با توان مي را استعدادي

  است: كرده بيان زير شرح به »آفرينندگي دروني شرايط« عنوان تحت را آنها وي داند. مي
  

  شناختي روان ايمني -1

  كرد: تقسيم پيوسته هم به فرآيند سه به توان مي را مرحله اين
 در و خود حقوق در او دهيم نشان كه نماييم رفتار اي گونه به فردي با وقتي نامشروط. ارزش عنوان به فرد پذيرش )الف
  هستيم. آفرينندگي پرورش حال در -است چگونه او رفتار يا فعلي شرايط اينكه از نظر صرف - دارد ارزش خويش ساختن آشكار
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 معيارهاي بر خودمان مورد در ما هاي داوري كه هنگامي ندارد. وجود بيروني ارزشيابي آن در كه فضايي آوردن فراهم )ب
 ارزشيابي مورد آن در كه بيند مي فضايي در را خود خويشتن فرد كه جايي ؛پردازيم مي آفرينندگي پرورش به داريم ما نباشد، بيروني
  است. خالقيت كننده فراهم و آزادكننده اندازه بي فضايي چنين شود. نمي گيري اندازه بيروني معيارهاي توسط و گيرد نمي قرار

 پرورش براي اي شالوده اين و آورد مي فراهم را رواني ايمني غايت شده، ذكر مورد دو با همراه همدالنه فهم .همدالنه فهم )ج
  است. آفرينندگي

  

  شناختي روان آزادي -2

 امكان فرد به روانشناختي آزادي يابد. مي پرورش آفرينندگي دهيم مي را نمادين آشكارسازي كامل اجازه فردي به كه هنگامي
 كه را معاني و مفاهيم هاي ادراك امر اين باشد. همان و كند احساس بينديشد، خود خويشتن بخش ترين ژرف درباره تا دهد مي
  دهد. مي پرورش ،روند مي شمار به آفرينندگي از بخشي در
  

 برخالقيت مؤثر عوامل -9-1

  بيروني يا محيطي عوامل الف)

   آزادي - 
   كافي منابع - 
  كافي وقت - 
      مناسب جو - 
    مناسب تحقيق طرح - 
 باشد) خالقيت محرك تواند مي فشارها (برخي فشار - 

  

  دروني يا فردي عوامل ب)

   متنوع شخصي هاي ويژگي - 
   خودانگيزي - 
   شناختي هاي توانايي - 
    كردن خطر به تمايل - 
    رشته در تخصص - 
 متنوع تجارت - 

 اين مهم نكته است، فردي مسائل از تري برجسته عامل خالقيت رشد در محيطي عوامل همكارانش، و آمابيل تحيقات طبق
  .فرد هاي توانايي و هاي ويژگي تا داد تغيير را اجتماعي عوامل توان مي تر راحت يعني است، متغيرتر بسيار محيط سهم كه است
  

 فردي) صورت (به اثربخش و خالق تفكر براي الزم هاي مهارت -9-2

 داريم. ها موقعيت يا مشكالت اطراف در نامرئي ي،چارچوب ترسيم به تمايل اوقات اغلب ما :فرضيات يافتن براي جانبي تفكر -1
 بنابراين .باشد گرفته قرار شده ايجاد رواني مرزهاي يا و چارچوب از خارج ،آنها حل راه آغاز ي نقطه است ممكن كه حالي در
  :كنيم مي ذكر را آنها اختصار به كه دارد وجود هايي شيوه جانبي تفكر براي .كنيم فكر چارچوب اين فراسوي بياموزيم بايد
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 اطالعات) مجدد تنظيم ساختار (تغيير تغيير - 

 چرا) هاي شيوه از (استفاده ترديد و شك - 

 كه كند مي دنبال را آن بيشتري مدت و نخوانده ارزش بي فوراً را اي انديشه هر فرد قضاوت، در تأخير (با قضاوت تعويق - 
 بپرواند) را ديگري هاي انديشه تواند مي همين

 ساخت تغيير جهت در مؤثر راهي ،متعدد هاي بخش به موضوع يا مطلب يك اصلي هاي ايده (يافتن حاكم هاي ايده - 
 .)باشد مي موضوع

 باشد) مي موضوع ختسا تغيير جهت در مؤثر راهي متعدد هاي بخش به موضوع يا مطلب يك تقسيم( تقسيم - 

 است). رايج شيوه به موضوع به نگرش در الزام از رهايي براي روش (اين سازي معكوس - 

 پيوند نتيجه اختراعات بعضي است، موفقيت عامل اقبال و شانس موارد بسياري در :ناخوانده اقبال و شانس از استقبال -2
 از صحيح برداشت احتمال باشيم، داشته انگيزه از وسيعي دامنه و توجه از كاملي ي محدوده اگر و است علم و تجربه تصادفي
 است. بيشتر اتفاقات

 نشانه يك است ممكن و هستند مرتبط نظر مورد اهداف با كامالً شما روياهاي اوقات گاهي :درون نداي به دادن فرا گوش -3
 كند. ايجاد شما ذهن در را ايده يا

 قضاوت و انتقاد ارزيابي، پااليش، هاي مهارت و سو يك از خالق تفكر بين موقتي و مصنوعي موانع ايجاد يعني :داوري تعليق -4
 ديگر. سوي از

 شناخت فرآيند براي آغاز نقطه بهترين و كند مي ايفا تصويري تفكر در اساسي نقش تمثيلي، يا قياسي تفكر :مقايسه هاي گام -5
 شناسيم. مي حاضر حال در كه است چيزهايي با آن ارتباط طبيعي، غير يا خارجي ناشناخته، پديده هر

 خود حال به مدتي را مسأله بايد كه زماني دانستن و است مشكل حل در خالق تفكر دشمن ابهام، نكردن تحمل :ابهام تحمل -6
 است. خالق تفكر براي الزم هاي مهارت از يكي كنيم، رها

 شود. مي سوابق مثبت و منفي مطالعه، دادن، گوش مشاهده، كنجكاوي، شامل ها ايده بانكداري مهارت مجموعه :ها ايده بانكداري - 7
 ابزاري عمل اين كه زيرا باشيم داشته همراه به يادداشت دفترچه يك هميشه بايد ما كه است ذكر به الزم نكته اين وقايع ثبت مورد در

 گردند. ثبت محل يك در هستند فرار و رسند مي ما ذهن به كه هايي ايده چون و است خالق تفكر مقاصد همه براي حياتي

  

 خالقيت پرورش در مدير نقش -9-3

 مديريت زيرا است حساس و مهم بسيار است اصلي عامل و ضروريات از ينوآور و خالقيت كه هايي مجموعه در مديريت نقش
 امر اين مانع تواند مي او عملكرد و رفتار يا و كند تشويق و ترويج ايجاد، افراد در را ينوآور و خالقيت استعداد و توانايي تواند مي

 فضايي بايد خالق مدير خالق. هاي ذهن كردن پيدا و ديگران خالقيت از استفاده از است عبارت خالق مدير هنر شود. حياتي
 كار از كه است فضايي فضا، اين و كند تحريك خالقيت براي نيز هم را سازمان افراد و باشد خالق بتواند خودش كه بيافريند
 به سازمان در افراد كه اين براي كند. حل را خودش مشكل خود كسي هر تا كند مي اختيار تفويض نحوي به و است دور به روزمره
   و مهم بسيار هاي شيوه از يكي شود. داده بروز امكان ها انديشه و نظريات به آن در كه شود ايجاد محيطي بايد بپردازند تفكر
 بيشتري فكر و عقل از هستند مشورت اجتماعي رشد حتي و ينوآور و خالقيت طور همين و ها انسان شخصيت پرورش جاذبه پر

 كاركنانش خودكنترلي به زيادي اي اندازه تا خالق سازمان يك ندارند. اي بهره امتياز اين از نيستند آن اهل كه آن و برخوردارند
 سه هر توانند مي مديران گذارد. مي نمايش به خالقيت و ابتكار ارائه براي تمايل و درخواستن را خودش خودكنترلي است. وابسته



 خالقيت و نوآوري فردي    66

 

 بر اريذگتأثير كه است آن واقعيت اما دهند. قرار تأثير تحت را انگيزش و خالق تفكر هاي مهارت تخصص، يعني خالقيت لفهؤم
 قابل طور به سازمان محيط در جزئي تغييرات با حتي توان مي را دروني انگيزش از گيرتر وقت و دشوارتر بسيار اول مؤلفه دو

 كه زماني اما كنند. فراموش را خالق تفكر هاي مهارت و تخصص بهبود بايد مديران كه نيست معنا بدان اين داد. افزايش اي مالحظه
  .شد خواهند موجب را تري فوري نتايج دروني، انگيزش بر مؤثر اقدامات كه بدانند بايد آنها شود، مي مطرح اقدام در بندي اولويت
  

 خالق مديران خصوصيات -9-3-1

  مخاطره قبول به تمايل .1
 آنها به دادن شكل و ناپخته هاي ايده با كار توانايي .2

  مقررات مقابل در پذيري انعطاف .3
  سريع پاسخگويي توانايي .4
  ديگران در انگيزه ايجاد توانايي و باال شخصي انگيزه بودن دارا .5

 آن، خدمات و محصوالت سيستم، و ساختار تا فرهنگ از را، سازمان هاي جنبه ي كليه كه است مسأله خالقيت به دستيابي
 داد. سامان آن به آساني به و بررسي جداگانه طور به بتوان كه نيست مجرد مشكلي آن فقدان يا خالقيت دهد. مي قرار تأثير تحت
 .كند مي عمل پيچيده و ماهرانه پويا، نحوي به ها سازمان در كه است چيزي بلكه

 كرد: توجه زير موارد به بايد سازمان در خالقيت ايجاد براي

   مؤثر همكاري و كارگروهي .1
   تخصصي پرورش .2
   انگيزه و روحيه .3
 مديريت سبك و كار .4

  

  مديريت و خالقيت -9-3-2

 زيرا است، حساس و مهم بسيار است سازمان اصلي عوامل و ضروريات از ينوآور و خالقيت كه هايي مجموعه در مديريت نقش
 امر اين مانع تواند مي او عملكرد و رفتار يا و كند تشويق و ترويج ايجاد، افراد در را ينوآور و خالقيت توانايي تواند مي مديريت
 خالق. هاي ذهن كردن پيدا و ديگران خالقيت از استفاده از است عبارت خالق مدير هنر شود. حياتي

 و خالق سازمان براي كه گزيند برمي مديريت براي را سبكي بلكه باشد، معمول و سنتي هاي شيوه بند در تواند نمي خالق مديريت
 و مديران بين روابط خالق هاي سازمان در باشد. حاكم آن در ينوآور و ابتكار روح كه گردد محيطي به منجر و باشد مناسب نوآور

 شود. مي افراد در خاطر آرامش و امنيت احساس به منجر امر اين و است مساعي تشريك و روشني صميميت، بر مبتني كاركنان

 سازمان بازده بردن باال و كاركنان بيشتر تالش براي سازماني محيط فضاسازي مناسب، شغلي هاي فرصت ايجاد در خالق مديران
 كوشند. مي مشكالت و تنگناها رفع در ابتكاري اي گونه به راه اين در آنان كنند. مي عمل كارآمدتر غيرخالق، مديران به نسبت

 خالق نتايج كسب از اند، ديده كه آموزشي يا خود شخصي تمايل بركت به توانند مي كه هستند يكسان خالق مديران پس
 در موفقيت كه است تخصص يك مديريت باشد. مستقيم غير نتايج اين به نيل در خودشان نقش كه وقتي حتي كنند رضايت احساس

 دارد. بستگي ديگران كردن موفق به آن

  

   



 67    خالقيت و نوآوري فردي

 

  افراد خالقيت پرورش در مديران وظايف و ها ويژگي -9-3-3

 جهت در بايد آنها باشد، مي مواد و تجهيزات و ابزار با تعامل در كه است انساني زنده مجموعه آنها سازمان كه بدانند بايد مديران
 هاي واكنش باشند. گر انتخاب و كننده تحريك سازمان انساني عناصر ديگر و خود يادگيري توانايي بهبود و محيط در رشد و انطباق
 يادگيري توانند مي مديران صورت اين در دهند. بهبود را ينوآور توانايي و استعداد تا كنند تقويت سازمان پيكره در را انطباقي
 :سازند پذير امكان بايد را زير موارد آنان، آموزش و خالق افراد پرورش جهت مديران لذا دهند. ترويج را ينوآور

 نيازمند تالش و كار فرصت ايجاد زيرا ؛توليد و كار در نامساعد و نامناسب هنجارهاي و ها ارزش تحول و تغيير به كمك )1
 است. ضروري آيند برمي آن عهده از خالق مديران كه گير پا و دست هاي محدوديت و ها نگرش مقررات، اصالح

 رقابت و كار فضاي كردن باز دنبال به خطر يك قبول با و ترسند نمي خوردن شكست از آنها ؛ابهام تحمل و پذيري ريسك )2
 نيست. پذير بيني پيش كه ابهامي قبول يعني روند. مي جديد

 و درست نحو به كاركنان و خود در ويژگي اين از كارآفرين و خالق مديران ؛ديگران و خود خالقيت از درست استفاده )3 
 .كنند مي استفاده مناسب

 ولي علمي شواهد و تجربه انساني، منابع سرمايه، به توجه با آفرين كار و خالق مديران؛ ها واقعيت و شرايط با هماهنگ )4
 .كنند مي اقدام كار هاي واقعيت و شرايط با هماهنگ

 شكار به را كاركنان و خود و دارند توجه آينده به كارآفرين و خالق مديران ؛طاليي هاي فرصت شكار و آينده به توجه )5
 با و دارند فراواني تحمل و حوصله ابتكاري هاي طرح و ها فرصت رساندن نتيجه به در آنها كنند. مي ترغيب طاليي هاي فرصت
 .پردازند مي آنها پيگيري به عالقه

 ديگران القائات ثيرأت تحت كمتر و هستند گيرنده تصميم خود كارآفرين و خالق مديران ؛مستقل گيرندگان تصميم )6
 آنان از قوي اراده ديگر عبارت به مستبد] [نه هستند مستقل كامالً اي روحيه داراي و نفس به متكي آنها ]اند. سازان [تصميم
 نيازمند نو هاي طرح پذيرش و ريسك با همراه تصميمات آغاز كنند. مقاومت ناماليمات برابر در توانند مي كه سازد مي شخصيتي
 است. عمل و انديشه در استقالل

 كنند. مي توجه كاركنان استعدادهاي شكوفاسازي به كارآفرين و خالق مديران ؛وري بهره و مندي عالقه رشددهندگي، )7
 آنان تشويق آنها، عالقه مورد كار انجام و تالش براي فرصت آوردن فراهم كاركنان، تخصص و عاليق با كار نوع سازي مناسب

 كنند. مي كمك كاري بازده افزايش به زحماتشان، از كافي و بجا قدرداني و نو هاي طرح ارائه به

 .يابد كاهش حداقل به بايد مشابه هاي كنترل و ها مشي خط و مقررات قوانين، بيروني؛ كنترل كاهش )8
 .دهد افزايش را ديد وسعت و نگشته محدودنگر تا شود پرهيز كار تقسيم در افراط از كار؛ تقسيم كاهش )9

 ها حل راه از برخي شايد نمود تحمل بايد باشد، نابخردانه است ممكن كه عملي غير هاي جواب از عملي؛ غير راههاي تحمل )10
 .شود خالقيت به منجر مواقعي در

 .شود نمي منجر موفق عملكرد به هميشه واحدها و افراد بين توافق و هماهنگي گرچه شود. تشويق بايد آراء تنوع تضاد؛ تحمل )11

 نظر در را آنها رسيدن متعدد راهكارهاي كه شوند تشويق بايد افراد و باشد واضح بايد ها هدف ابزارها؛ تا نتايج بر تمركز )12
 .شود مي معين هألمس هر براي صحيح جواب چندين و پيشنهاد ارائه باعث نتايج بر تمركز بگيرند،

 را نظريات باروري ارتباطات آزاد جريان كند. پيدا جريان مورب و عمودي افقي، طور به بايد ارتباطات جانبه؛ همه ارتباطات )13
  .كند مي آسان
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 به پيوسته گيرند مي قرار مدير تشويق و حمايت مورد نظر، ارائه صورت در بدانند كاركنان كه وقتي جو؛ مشاركت نظام ايجاد )14
 را ابتكار و شكنند مي را افراد انساني شخصيت كنند، اعتنايي بي آنها نهايي نظرات و افكار به مديران اگر اما پردازند مي خالقيت و تفكر
 .خشكانند مي

 تالش افراد و گيرند مي قرار بررسي مورد مختلف جوانب از مسائل گروهي، هاي جلسه در كار؛ هاي گروه گسترش )15
  دهند. ارائه را كارسازتري نظرات كنند مي

  

  گيري نتيجه

 ينوآور و ابتكار با فقط كشورها يابد. اهميت پيش از بيش خالقيت كه شده باعث جهان سراسر در تغييرات سرعت و گسترش
 كنوني ي پيچيده دنياي در است بديهي. روند پيش به ها دگرگوني با همگام و داده وفق جديد شرايط با را خود توانند مي

 افزايش با جزء امر اين و كنند استفاده نحو بهترين به رو، پيش هاي فرصت از بتوانند كه ترند موفق سايرين با رقابت در هايي سازمان
 كار به مديران توسط بايد كه كاركنان در خالقيت افزايش و ايجاد راهكارهاي ترين مهم از نيست. پذير امكان ينوآور و خالقيت
 افراد به نامناسب شغل اجبار عدم آنها، تخصص با افراد متناسب انتصاب است، كاركنان ميان در انگيزش افزايش شود، بسته
 روند. مي شمار به دروني انگيزش افزايش عوامل از اختيار تفويض و عمل آزادي دادن كاركنان، با مناسب هماهنگي ايجاد ديگر،
 ايجاد دهد. مي افزايش افراد در را انگيزش نيز مالي منابع تخصيص و زمان چون مهمي منابع دادن قرار اختيار در همچنين
 به دستيابي و كار به را افراد اشتياق تواند مي متفاوت هاي انديشه تركيب نيز و گروه اعضاي متقابل حمايت و كاري هاي گروه
 و اعتنا شغلي، ارتقاي تشويق، و پاداش بخشد، مي ارتقا را خالق تفكر هاي مهارت و تجربيات نتيجه در و داده افزايش هدف
 تقويت سازماني، حمايت بيم، و ترس بدون و آرام كاري فضاي ايجاد و گير وقت و مورد بي هاي ارزيابي عدم اعتماد،
 جمله از همه كاركنان، براي كاري جذابيت ايجاد و مديران و كاركنان بين مشترك هدف احساس و متقابل هاي همكاري
 ارتقا به توانند مي خالق، تفكر و تخصص يعني ديگر ي مؤلفه دو روي بر اثرگذاري نيز و آنها بر تأثير با مديران كه هستند عواملي

  د.كنن كمك جامعه ترقي نتيجه در و خود سازمان پيشرفت و
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