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مقدمه:
مقام معظم رهبري سال جدیـد را بـه جهـت وجـود شـرایط موجـود در       1387در طلیعه سال 

کشور وضرورت هاي موجود سال شکوفایی و نوآوري نامیدند.
کنـیم کـه بـدانیم، در وضـعیت     این ضرورت در نیروهاي مسلح را هنگامی بیشـتر درك مـی  

ی ایـران و  کنونی جوامع جهانی و شکل گیري جهان نـوین و باتوجـه بـه جایگـاه جمهـوري اسـالم      
اینکه ارتش جمهوري اسالمی ایران در مقام دفاع از دستاوردهاي انقالب اسالمی بوده و بـراي ایـن   
دفاع با تمام قوا همت گماشته و بر آن است تا همانند گذشته با هزینـه نمـودن عزیزتـرین سـرمایه و     

اي اسـت  بت ها به گونـه هاي خود این مهم را  به انجام رساند، برخی تنگناها، مشکالت و رقادارایی
سردي و یاس برخـی  ها را بعید به نظر رسانده و باعث دلاین هدفکه گاهی ممکن است رسیدن به

مسئولین و کارکنان گردیده و انجام ماموریت ها را به چـالش جـدي کشـانده  و موجبـات بطئـی و      
کند شدن حرکت سازمان را فراهم نمایند. 

تـوان از  و عاشـقان ایـن طریـق در تفکرنـد کـه چگونـه مـی       گاندر این راستا، همه دلسوخته
نمایند تا بتوانند به وسـیله آن ازبحـران هـاي  موجـود     وضعیت فعلی عبور نمود، و راهی را طلب می

این جایگـاه را بـه رسـم    گذر، و سازمان را حیاتی دیگر بخشیده و راه بزرگ مردان و رادمردانی که
داشت.امانت به ما سپردند را زنده نگه 

خالقیت و نوآوري الزمه و پیش درآمد توسعه و پیشرفت و تعالی یک سازمــان  از آنجا که 
حقیر نیز راه حل عبور از اکثر تنگناهـاي هـر سـازمانی را یـک حرکـت پویـا و یـک        و جامعه است 

این ترتیب که در مسـند هـر شـغلی شـاهد افـراد نابغـه و خالقـی باشـیم تـا          رنسانس انسانی دانسته، به
توانند با ابتکارات و نوآوري هاي خود اهداف بلند سازمان را دست یافتنی تـر  و موجبـات تسـهیل    ب

در آن را فراهم نمایند.
هـاي  آگاهی از فنـون و تکنیـک  گردید، تا موجبات آوري به همین انگیزه مقاله حاضر جمع

موضوعاین ضرورتی اجتناب ناپذیر براي مدیران، دانشجویان، پژوهشگران و عالقه مندان بهکه آن 
.فراهم شوداست
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:مفهوم خالقیت و نوآوري

هیافتهـاي جدیـد   ر) خالقیت را با تفکر واگرا (دسـت یـافتن بـه    GUILFORDگیلفورد (
دانسـت.  متـرادف مـی  براي حل مسـائل)در مقابـل تفکـر همگـرا (دسـت یـافتن بـه پاسـخ صـحیح)          

.)39، ص 1375مدنی پور، -(شهرآراي 
) استاد رفتـار سـازمانی، خالقیـت را بـه وجـود آوردن تلفیقـی از اندیشـه هـا و         1992لوتانز (

بـارزمن خالقیـت را   ولـی  ها در یک روش جدیـد، تعریـف کـرده اسـت    رهیافتهاي افراد و یا گروه
ــو      ــده، مفه ــک ای ــدن ی ــود آم ــه وج ــناختی از ب ــد ش ــد.     فرآین ــی دان ــدیع م ــفی ب ــا کش ــاال ی م، ک

.)39(همان منبع، ص
اي براي نوآوري است. خالقیت بیشتر یک فعالیت فکـري و ذهنـی   تالشهاي خالقیت وسیله

است و نوآوري بیشتر جنبه عملی دارد و در حقیقت محصول نهایی عمل خالقیت است.
.)6، ص 1370فرنودیان، (

ــیاري    ــا بس ــه ب ــت ک ــارتی اس ــوآوري مه ــه   ن ــوآوري ب ــت. ن ــراه اس ــر هم ــاي دیگ همکاریه
هـاي  دگرگونیهاي عمده در زمینه پیشرفتهاي تکنولوژیک یا ارائه تازه ترین مفاهیم مدیریت یا شیوه

شود.تولید، اطالق می
نـادر اسـت کـه    اياي واقعاً چشمگیر و جنجالی است. نوآوري عموماً پدیدهنوآوري پدیده

را سراغ گرفت.توان آن اي خاص میفقط در عده
) اصطالح نوآوري را در یک مفهوم وسیع به عنوان فرآیندي بـراي اسـتفاده از   1998هالت (

دانش یا اطالعات مربوط به منظور ایجـاد یـا معرفـی چیزهـاي تـازه و مفیـد بـه کـاربرد، وارکینـگ          
)VARKINGمی دهد که: نوآوري هر چیز تجدید نظر شده است که طراحـی و بـه   ) نیزتوضیح

قت درآمده باشد و موقعیت سازمان را در مقابل رقبا مستحکم کنـد و نیـز یـک برتـري رقـابتی      حقی
بلندمدت را میسر سازد. به عبارتی نوآوري خلق چیز جدیدي است که یک هدف معین را دنبـال و  

به اجرا رساند.
یـک  اي جدید نسبت بـه  توان نوآوري را به عنوان هر ایدهبنابراین، در یک تعریف کلی می

) 48، ص1378سازمان و یا یک صنعت و یا یک ملت و یا در جهان تعریف کرد. (خداداد حسینی، 
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و تغییرنوآوري،تفاوت خالقیت
شود اما غالب محققـان معتقدنـد   اگرچه واژه خالقیت با نوآوري به طور مترادف استفاده می

نـد، چـرا کـه داراي معـانی و     که دو اصطالح نوآوري و خالقیت باید به طور جدا مـدنظر قـرار گیر  
). خالقیت اشاره به آوردن چیزي جدیـد بـه مرحلـه وجـود     1969اي هستند (مهر، تعاریف جداگانه

دارد، در حالی که نوآوري داللت برآوردن چیزي جدید به مرحله استفاده دارد. 
عکس کننـده  تواننـد مـن  هـا مـی  ر مورد نوآوري و تغییر نیز، تفاوتهایی وجود دارد تمـام نـوآوري  دد

اي از فرآینـد خالقیـت و   یک تغییر باشند، در حالی که تمام تغییرها، نـوآوري نیسـتند. تغییـر نتیجـه    
نوآوري است.

در زیر تعدادي از تعاریف در مورد خالقیت، نوآوري و تغییر آورده شده است:
ها در یک روش منحصـر بـه فـرد یـا ایجـاد پیوسـتگی بـین        خالقیت به معناي توانایی ترکیب ایده-

)1991هاست. (رابینز، ایده
هاي ذهنی براي ایجاد یـک فکـر یـا مفهـوم جدیـد.      خالقیت عبارت است از به کارگیري توانائی-

)1373(رضائیان، 
هـاي جدیـد عملیـات    نوآوري فرایند اخذ ایده خالق و تبدیل آن به محصـول، خـدمات و روش  -

)1991(رابینز، است.
نوآوري عبارت است از عملی و کاربردي ساختن افکار و اندیشه هاي نـو ناشـی از خالقیـت، بـه     -

عبارت دیگر، در خالقیت اطالعات به دست مـی آیـد و در نـوآوري، آن اطالعـات بـه صـورتهاي       
) 1991شود. (رابینز، گوناگون عرضه مـی

اوت داشته باشد، اما نوآوري اتخاذ ایده هایی است که تغییر ایجاد هرچیزي است که با گذشته تف-
براي سازمان جدید است. بنابراین، تمام نوآوریها مـنعکس کننـده یـک تغییرنـد امـا تمـام تغییرهـا،        

)1992نوآوري نیستند. (ریچارد، ال، داف، 
، امـا  شـود تغییر سازمانی به عنوان اتخاذ یک فکـر یا رفتار جدید بـه وسـیله سـازمان مشـخص مـی     -

نوآوري سازمان اتخاذ یک ایده یا رفتار است که براي نوع وضعیت، سازمان، بـازار و محـیط کلـی    
کند به عنـوان نـوآور در نظـر گرفتـه     این ایــده را معرفی میسازمان جدید است. اولین سازمانی که

س ایـن  کنـد یـک تغییـر را اتخـاذ کـرده اسـت. (منبـع اخیـر) براسـا         شود و سازمانی که کپی میمی
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تعاریف، خالقیت الزمه نوآوري است. تحقق نوجویی وابسته بـه خالقیـت اسـت. اگرچـه در عمـل      

بسـتر رشـد و پیـدایی    ،توان تصور کرد که خالقیتتوان این دو را از هم متمایز ساخت ولی مینمی
هاست. خالقیت پیدایی و تولید یک اندیشه و فکر نو است در حـالی کـه نـوآوري عملـی     نوآوري

ختن آن اندیشه و فکر اسـت. از خالقیـت تـا نـوآوري غالبـاً راهـی طـوالنی در پـیش اسـت و تـا           سا
هـا و  گـذرد و تـالش  اي نو به صورت محصولی یا خدمتی جدید درآید زمانی طوالنی مـی اندیشـه
اي نو از ذهن فرد مـی تـراود و در سـالهاي    آید. گاهی ایده و اندیشههاي بسیار به عمل میکوشش
اندیشــه نــو بــه وســیله فــرد دیگــري بــه صــورت نــوآوري در محصــول یــا خــدمت متجلــی بعـد آن  

)224-223، ص 1372گردد.(الـوانـــی، می
خالقیت اشاره به قدرت ایجاد اندیشه هـاي نـو دارد و نـوآوري بـه معنـاي کـاربردي سـاختن آن        -

تـوان  نظریات فوق می) به طور خالصه با درنظر گرفتن 26، ص1377افکار نو و تازه است. (آقایی، 
چنین نتیجه گرفت که خالقیت اشاره به آوردن چیزي جدید به مرحله وجود داشته و یـا بـه عبـارتی    

چیزهاي جدید است هرچند که ممکن اسـت بـه مرحلـه اسـتفاده در     » پیداکردن«به معناي داللت بر 
ول، خـدمات یـا   نیاید. نوآوري به عنوان هر ایده جدیدي است که در برگیرنده توسـعه یـک محصـ   

گردد که ممکن است نسبت به یک سازمان، یـک صـنعت، یـا ملـت و یـا جهـان جدیـد        فرآیند می
شود. ها به تغییر و انطبـاق بهتر سازمان با ایــده هاي جدید منجر میباشد. این نوآوري

کـه  جزیی و درعین حال مهم هستند هايداراي تفاوت"تغییر"و "نوآوري"،"خالقیت"بنابراین:
به تعریف هرکدام و توضیح تمایز آنها می پردازیم.

.هاي ذهنی براي ایجاد یک فکر و اندیشه نوعبارتست از به کارگیري توانائی"خالقیت"
. بـه  ناشـی ازخالقیـت  يعبارتست از عملی و کاربردي ساختن افکار و اندیشه هـاي نـو  "نوآوري"

آید و در نـوآوري آن اطالعـات بـه صـورت    عبارت دیگر درخالقیت اطالعات جدید به دست می 
.شودهاي گوناگون در بازار عرضه می

که ممکن اسـت نتیجـه نـوآوري و یـا     ایجاد هرچیزي است که با گذشته تفاوت داشته باشد"تغییر"
کردن از سازمانی که قبال نوآوري کرده است باشد.کپینتیجه
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:فرآیند خالقیت
ت قوه درك و خرد انسان، یا مراحل مجزا ولی به هم مراحل خالقیت ممکن است به فعالی

هایی هدایت کند. نویسندگان و صاحب نظران این پیوسته تعریف شود که انسان را به رهیافت
مراحل را به گونه هاي مختلف مطرح کرده اند. فرآیند خالقیت به ترتیب در برگیرنده مراحل 

بطه روبروشدن با محیط است که فرد خالق را روبرو شدن با ایده یا مشکل، شدت روبروشدن و را
احاطه کرده است.

:زیر می دانداز صاحب نظران مدیریت، فرآیند خالقیت را از اندیشه تا عمل سه مرحلهاتریک،
به وجود آوردن اندیشه-

پرورش اندیشه- 
به کارگیري اندیشه - 

از پنج مرحله تشکیل شده است، ) مراحل خالقیت عملی و قابل اجراتري را که 1987(آلبرشت، 
کند این مراحل به ترتیب عبارتند از:پیشنهاد می

عرضه- 5پاالیش-4آزمون- 3الهام- 2جذب اطالعات-1
و براي کندآلبرشت معتقد است که شخص خالق، اطالعات پیرامون خود را جذب می

هاي مختلفی را مورد بررسی قرار می دهد. زمانی که ذهن فرد خالق از هیافتربررسی مسائل، 
کند و پس از تجزیه و تحلیل اطالعات خام انباشته شد، به طور غیرقابل محسوس شروع به کار می

) 41، ص 1375کند.(شهرآراي، مدنی پور، و ترکیب اطالعات، رهیافتی براي مسئله ارائه می
نوآوريتکنیک هاي خالقیت و 

براي اینکه خالقیتی ایجاد و پرورش یابد بایستی فنون و تکنیک هایی رعایت گردد. محققان 
شود:اند که به مهمترین آنها اشاره میمختلف فنونی را ذکر کرده

) یا طوفان مغزي: این تکنیک را نخستین بارBRAIN STORMING(یورش فکري-1
مورد استفاده واستقبال مردم و سازمانها در غرب قرار دکتر الکس اس اسبورن مطرح کرد و چنان

گرفته که جزئی از زندگی آنها شده است، یورش فکري در واژه نامه بین المللی وبستر چنین 
تعریف شده است:
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کوشند راه حلی براي یک مسئله اجراي یک تکنیک گردهمایی که از طریق آن گروهی می

، 1377گردد بیابند. (آقایی، ه در جا به وسیله اعضا ارائه میایده هایی کبخصوص با انباشتن تمام
اي هرچند نامربوط خوش آمدبه هر ایدهاي جایز نیست.) یعنی هیچ انتقـادي از هیچ ایده119ص 

ها بیشتر باشد بهتر است. کیفیت ایده ها بعـداً مورد توجه قرار شود. هرچه تعداد ایدهگفته می
ایده شود که نسبت بهشوند و از آنها خواسته میترکیـب کردن ایده ها تشویق میگیرد افـراد به می

هاي دیگران اشراف پیدا کنند.
) : یکی از تکنیک هاي خالقیت و نوآوري که در BIONICS(الگوبرداري از طبیعت- 2

ابداعاتی ابداعات فنی کاربرد گسترده و موفقی داشته تکنیک تقلید و الگوبرداري از طبیعت است. 
که در زمینه علم ارتباطات و کنترل در دهه هاي اخیر شکل گرفته اند. برنامه ریزي هاي رایانه و 
موضوع هوش مصنوعی همه با الگوبرداري و تقلید از فعالیتهاي مغز آدمی انجام شده اند و روند 

ع و جدیدي ساخته این کار فنون و ابزارهاي بدیاي است که در آینده با ادامهفعالیتها به گونه
)127-126شد. (منبع اخیر، ص خواهند

) : گروه اسمی نام تکنیکی است که NOMINAL GROUPINGتکنیک گروه اسمی (-3
نیز تا حدودي در صنعت رواج یافته است. فرآیند تصمیم گیري متشکل از پنج مرحله است:

ورت کتبی به هریک از اعضاء گروه در یک میز جمع می شوند و موضوع تصمیم گیري به ص-
.شود و آنها چگونگی حل مسئله را می نویسنداعضا داده می

.هریک از اعضا به نوبه، یک عقیده را به گروه ارائه می دهد-
تر تر و کاملشود تا مفاهیم براي ارزیابی روشنعقاید ثبت شده در گروه به بحث گـذارده می-

.شود
.کنندنه عقاید را درجه بندي میهر یک از اعضاء مستقالً و مخفیا-
تصمیم گروه آن تصمیمی خواهد بود که در مجموع بیشترین امتیاز را به دست آورده باشد. -

)143، ص 1969(دالکی، 
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فرایند نوآوري در سازمان :
:گیردصورت میبه شرح زیرمعموال در سازمان نوآوري به صورت اقدامات متوالی

آید که مدیران نسبت به عملکرد جاري براي تغییر و نوآوري زمانی به وجود مینیاز: نیاز –1
شودکه مدیران درپی روشهاي جدید برآیند اي باعث میسازمان ناراضی باشند وجود چنین مسئله

هاي تازه آگاه گردند.و در این میان از وجود روش
تواند ام دادن کارهاست . این نظر یا ایده مینظر یا ایده : نظر یا ایده ارائه راه جدیدي براي انج-2

اي باشد که یک سازمان باید آن را به اجرا درآورد یا امکان دارد به طرح یا برنامه،به صورت الگو
صورت دستگاهی جدید، محصولی تازه یا روش جدید براي نظارت بر امور یا شیوه مدیریت بر 

درون سازمان ارائه شود یا از خارج به داخل سازمان یک ایده یا نظر ممکن است در .سازمان باشد
نظر رسوخ کند. معموال نظر یا ایده بیش از اینکه موردقبول سازمان قرارگیرد باید با نوع نیاز مورد

مقایسه شود یعنی بتواند آن را ارضا کند.
صدد برآیند شود که مدیران یا تصمیم گیرندگان دراي گفته میپذیرفتن : پذیرفتن به مرحله-3

. براي اینکه یک تغییري در سازمان ایجاد شود مدیران و نظر یا ایده پیشنهادي را به اجرا درآورند
کارکنان باید آن را تایید و از پدیده جدید حمایت کنند.

اجرا: مرحله اجرا زمانی است که اعضاي سازمان به یک ایده، روش یا رفتار جدید جامه عمل - 4
وسایل یا ماشین آالت الزم را خریداري کند ، باید موادسازمان ر این مرحله احتماال پوشانند. دمی

هاي آموزشی جدید را طی کنند تا بتوانند ایده یا نظر جدید را به اجرا درآورند. و کارکنان دوره
اهمیت بسیار زیادي دارد زیرا بدون آن مراحل پیشین بیهوده است .مرحله اجرا

هایی صورت گیرد. نوآوري ي ایجاد نوآوري، منابع انسانی الزم است و باید فعالیتمنابع : برا- 5
ایده جدید و گیرد بلکه مستلزم صرف وقت و منابع است، هم براي ارائهبه خودي خود صورت نمی

هم براي جامه عمل پوشانیدن به آن، کارکنان و اعضاي سازمان در راستاي تامین این دو نیاز باید 
اکثر طرحهاي نو به چیزي بیش از بودجه زم را به مصرف برسانند یا آن را تامین کنند.انرژي ال

تخصیص یافته نیاز دارند و از این بابت باید درصدد تامین منابع خاص برآمد.
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این امر براي اینکه فرایند نوآوري به صورت موفقیت آمیز به اجرا درآید، مدیران باید نسبت به

که مراحل موردنظر به ترتیب در سازمان رخ دهد. اگر در آن فرایند یکی از اطمینان حاصل کنند
شد.مراحل اجرا نشود یا یکی از ارکان وجود نداشته باشد، فرایند نوآوري با شکست روبروخواهد

شرایط ایجاد خالقیت و نوآوري
نـد بـه   نویسندگان مختلف شرایط و زمینه هاي متفاوتی را بـراي بـروز خالقیـت در نظـر دار    

تواند محرك خالقیت باشد، عبارتند از:اي که میهاي عمدههرحال راه
هاي مهم ظهور نوآوري بـه وجـود آوردن فضـاي محـرك خالقیـت      فضاي خالق: یکی از راه-1

است. بدین معنی که مدیریت باید همیشه آماده شنیدن ایده هاي جدید از هرکس در سازمان باشد. 
جستجوي این گونــه فکرها باشد و تنها منتظـر ارائه اندیشه جدید نماند. بـه  در واقع سازمان باید در 

) ابـزار  TALENT MANAGEMENT SYSTEM = TMS(کـارگیري سیسـتم مـدیریت اسـتعداد    
هاي کارکنان توانند مهارترود. مدیران با بـه کارگیري این ابزار میموثري در سازمان به شمار می
رش دهند. ممکن است شما باافراد مستعد زیادي برخـورد کنیـد کـه    مستعد را به طرز صحیحی گست

توانند نتایج قابل توجهی تولید کنند. این به خاطر فقدان سیستم در سازمانی مشغول بکارند ولی نمی
دهــد. سیســتم مــدیریت اســتعداد چهــار عنصــر دارد: جــذب  مــدیریت اســتعداد مناســب روي مــی 

کشف کردن استعدادها.و در نهایتمدیریت استعدادهااداره و،حفظ استعدادها،استعدادها
توانند دفتر مخصوصی را بـه هریـک از   دادن وقت براي خالقیت: موسسات براي این منظور می-2

کارکنانی که شایستگی الزم را دارند اختصاص دهند.
برقــراري سیســتم پیشــنهادات: یکــی از روشــهاي ترغیــب خالقیــت برقــراري سیســتم دریافــت  -3

شود.پیشنهادات است بدین ترتیب روشی براي ارائه پیشنهادات فراهم می
ایجاد واحد مخصوص خالقیت: گـاهی گـروه خاصـی از کارکنـان بـراي نـوآوري و خالقیـت        -4

ها این گروه را واحد تحقیق و توسعه می نامنـد. ایـن گونـه    شوند و در بعضی از سازمانمیاستخدام
هاي جدید بـراي ارائـه خـدمات یـا سـاختن محصـول، فنـاوري        ن ایدهواحدها وقتشان را صرف یافت

دهند. این گونه تحقیقات براي پیشرفت دانش بدون تالش کنند و گاهی تحقیق محض انجام میمی
توانـد جنبـه   گیرد. البته بعدها این اندیشـه هـاي محـض مـی    براي یافتن کاربرد فوري آن صورت می
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تحقیقات کاربردي بیشتر معمول و مورد توجه اسـت. (رضـائیان،   کاربردي داشته باشد. ولی امروزه 
) 29-51، ص 1373

جهت ایجاد خالقیت، نوآوري و تغییرات مناسـب  به طورکلی براي ایجاد محیط مناسب در سازمان 
:شودبه مدیران پیشنهاد مینکات زیر 

ایی فـایق آمـدن بـر   شکست را تحمل کنید: نوآوري هم برد دارد هم باخـت . پافشـاري و توانـ   -1
آي "ناامیدي، شکست و ناکامی، الزمه کارند. در این زمینه داستانی درباره تام واتسون از شـرکت  

گوینـد روزي یکـی از مـدیران اجرایـی از او     اند که ظاهرا پایـه و اسـاس نـدارد. مـی    ساخته"بی ام 
ریش بـا شکسـت مواجـه شـده     ایا قصددارد فالن مدیر اجرایی را که پروژه پنج میلیون دالپرسید که

. حال "ام اخراجش کنم ! من تازه هزینه کارآموزي او را پرداخته"اخراج کند؟ واتسون گفته است 
این داستان واقعیت داشته یا نه، نوعی طرزنگرش نسـبت بـه کـار را نشـان مـی دهـد کـه خالقیـت و         

کند.نوآوري را تشویق می
: محیط کاري آرام و غیررسمی به وجود آورید کـه  فراهم کردن محیط کار آرام و غیررسمی-2

شود که بـه افـراد و   روي قوانین و مقررات تاکید نداشته باشد. یک جو باز وخالق زمانی تقویت می
ها اجازه داده شود ارتباط متقابل داشته باشند زیرا افراد به طور گروهـی ایـده هـاي بهتـري را     گروه

می خواهنـد دربـاره چیـزي عمیقـا فکـر کننـد بـه        د که وقتی افرادکنند وهمچنین باید بدانیارائه می
آرامش و تنهایی نیاز دارند.

هاي موفقیت آمیز حق امتیاز بدهید نه پاداش ثابـت .  دادن امتیاز مناسب به نوآوران : به نوآوري-3
به فرد مبتکـر  براي اینکه افراد را به ابتکار دلگرم کنید قسمتی از سودناشی از نوآوري انجام شده را

بدهید.
رقابت را تشویق کنید: تحقیقات آزمایشگاهی و تجـارب علمـی نشـان داده اسـت کـه رقابـت،       -4

توانـد خالقیـت   کند. تجارب روان شناختی نیز نشان داده اسـت کـه رقابـت مـی    خالقیت را زیاد می
کنـد تـا اندیشـه    ویق میباال ببرد. روحیه رقابت و معارضه انسان را تهییج و تشدرصد 50فکري را تا

هاي جدید ارائه دهد.
من متوجه شـده ام کـه هـر وقـت کـاري      "گوید: از تعصب کاري حمایت کنید: پیتر دراکر می-5

که در کارش هدف و تعصب واحساس رسـالت داشـته تحقـق یافتـه     انجام شده است به وسیله آدمی
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مانی جـور درنمـی آینـد. اینهـا     . آدمهایی که تعصب کاري دارند همواره بـا چـارچوب سـاز   "است 

ممکن است آدمهایی خودخواه، بی پروا، بی تحمل و تک رو باشند. آدمهایی که کارکردن با آنهـا  
فوق العاده مشکل است وهمین ها هم محسنات آنهاست . اما وجود این قبیل آدمهـا بـراي نـوآوري    

کنند بلکـه  را از کار برکنار نمیموفقیت آمیز اجتناب ناپذیر است . مدیران هوشمند این گونه آدمها
گذارند و در مواقع سختی و شکست از کنند و به موفقیتهایشان ارج میآنها را ارضا میخودخواهی

کنند.حمایت میآنها
تعیین هدفها به طور مشخص : هدفها را به صورت مشخص تعیین کنیـد و بـراي تـامین آنهـا بـه      -6

اعضاي سازمان آزادي عمل بدهید.
آماده سازي افراد براي تغییر: در سـازمان وضـعی بـه وجـود آوریـد کـه افـراد پدیـده تغییـر را          -7

بپذیرند. اعضاي سازمان باید بر این امر اعتقاد پیدا کنند که تغییربه نفع آنها و سـازمان تمـام خواهـد   
مـدیر  گیـري بـا  آیـد کـه اعضـاي سـازمان هنگـام تصـمیم      شد. این باور معموال زمانی به وجود مـی 

اي عمـل شـود کـه امنیـت شـغلی      ریزي شده بـه گونـه  همکاري کنند و هنگام اجراي تغییرات برنامه
اعضا تهدید نشود.

هاي افراد خالق و نوآورویژگی
کسی که زنـدگی خـالق دارد، احسـاس توانمنـدي را در     ،افراد از نظر خالقیت متفاوت اند

می پذیرد و نیروهایش را در راه تحقـق اهـدافی   ها رادهد، با مهر و محبت ناکامیخود پرورش می
کند، خوب مـی دانـد کـه بیکـاري و     ایام گرانبهاي عمر را به بطالت تباه نمیکند.که دارد بسیج می

شود.وقت گذرانی به فراغت پرداختن بیش از اندازه اسباب تکدر خاطر می
لباسهاي فـاخر و خانـه هـاي مجلـل     هاي گــران قیمت و انسان خالق دلبسته مادیات نیست. اتومبیل
ممکن است خوب باشند، اما اصل نیستند.

انســان خــالق ســعادت را در القــاب و زنــدگی در محــالت مشــهور و خــوش آب و هــوا جســتجو   
کنـد  گیرد. از انگاره هاي انفعالی حذر مـی هاي انفعالی فاصله میانسان خالق از سرگرمیکند.نمی

دارد. بـه قـدري محـو زنـدگی اسـت کـه       هایش گـام بـر مـی   هدفنشاط در جهتمند و باو عالقه
کند و جان کالم آنکه، مشتاق و هدف گراست. احساس جـوانی  فرصتی براي خودخواهی پیدا نمی

اگر چنـین اسـت   متاسفانه اغلب از آن محروم هستند.ودائم دارد، احساسی که همه به آن نیاز دارند 



1387/ پائیز و زمستان12شمارهعلوم و فنون نظامی /فصلنامه .................................................................112

ویر ذهنی سالمی است که اساس زندگی خالق است، زمان زمان برنامه ریزي است، زمان ایجاد تص
) 212-213شروع و شروع هرگز دیر نیست. (مالتز، ص 

ویژگی سازمانهاي خالق و نوآور
اي از زمـان کـه تحـت عنـاوین مختلـف از جملـه عصـر        برهـه در هـا  هـا و شـرکت  سازمان

ر خالقیـت و نـوآوري   دانش،عصر فراصنعتی، عصر جامعه اطالعاتی، عصر سـرعت و بـاالخره عصـ   
خود را در جهت مدیریت تغییرات شتابان و دگرگونیهاي ژرف جهانی آماده می ،مطرح شده است

هـا و  اي که خالقیت و نوآوري به عنوان اصلی اساسی از عوامل مهـم بقـاي سـازمان   گونهسازند. به
آمـوزش  هاي جوان پذیرفتـه شـده اسـت. براسـاس ایـن اسـتدالل، کشـورهاي پیشـرفته بـر         شرکت

خالقیت تاکید بسیار کرده ودر این راستا در انتخاب افراد خالق، نوآور و آینده نگـر، کـه رهیافـت   
کنند توجه خاص مبذول داشته اند.هاي بدیع و خالق براي مسائل پیچیده ارائه

هـا  تـرین ویژگـی ایـن سـازمان    اي را دارا هسـتند. مهـم  هاي خالق خصوصیات ویـژه سازمان
هاي اقتصـادي اسـت.   هایی است که غالباً ناشی از رقابتآنها در رویارویی با بحرانپذیريانعطاف

یکی از دالیل معرفی نظریه اقتضایی مدیریت، تاکیـد بـر ایـن موضـــوع دارد. سـازمانهاي انعطـاف      
پذیر با مسائل و تنگناها برخورد منطقی و محققانه داشته، در صورت نیاز به تغییـر و تحـول، پـس از    

کننـد. سـاختار خـالق، نمــایانگر روابـط واحـدهاي آن و       سی دقیق و عالمانه، آن را اعمـال مـی  برر
هایی کـه داراي سـاختار غیرقابـل انعطـاف     نشـــان دهنده میــزان انعـطاف پذیري آن است. سازمان

شوند.باشند، براي ایجاد همکاري و وحدت در دوران بحران، دچار آشفتگی می
MANAGEMENT(حت عنوان نگرش مدیریت بر مبناي انتظاراتنگرش جدید دیگري ت

BASE EXPECTED =MBE    مطرح شده که سعی در توسعه انتظـارات واالي انسـانی دارد. ایـن (
هاست، زیرا به جاي تاکید بر عناصر عقالیی و عینـی مـدیریت،   نگرش برتر و واالتر از سایر نگرش

شـود تـا امـر هـدایت و رهبـري را      نگرش مدیر تشویق میکند، چون با این بر عنصر انسانی تکیه می
براساس انتظارات انجام دهد. کلیـه طرحهـاي سـازنده، اقـدامات و عملیـات از انتظـارات سرچشـمه        

.)1981گیرند. (جئون باتن، می
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سازمانها براي بقا و کسـب موفقیتهـاي   ،در شرایط محیطی نامطمئن، پویا و رقابتی امروزي
هاي نو باشند و در این راستا به افرادي که رهیافتهاي بـدیع و خـالق بـراي    زرگ باید طالب اندیشهب

ایـن نکتـه پـی    کنند توجه خاصی مبذول دارنـد. اگـر کمـی دقـت شـود بـه      میمسائل سازمانی ارائه
هاي خوب و مفید کمبودي نداریم بلکـه چیـزي کـه    خواهیم برد که ما ازلحاظ اندیشه، حتی اندیشه

هاي نواست . درواقع مدیران باید شود تمایل و اشتیاق مدیران به قبول اندیشهکمبود آن احساس می
هاي جدید باشند. زیرا در تحلیل نهایی، تولیـدات و  بجاي تولیدات و روشهاي جدید، طالب اندیشه

وان گفـت  تـ یابنـد. بنـابراین مـی   هـا کـاربرد مـی   روشها صرفا وسایلی هستند که ازطریق آنها اندیشـه 
مدیریت سازمانها با عدم قبول ریسک طرحهاي نو و اقدامات تـازه درحقیقـت باریسـک بزرگتـري     

که همانا غافلگیري درمقابل اتفاقات جدید است مواجه خواهندشد.
امروزه مهمترین وظیفه رهبران و مدیران ارشد سازمانها عبارتست از شناخت افـراد خـالق   

نین جذب افراد خالق ازبیرون سازمان و حفظ ونگهداري و ایجـاد  و مبتکر در درون سازمان و همچ
انگیزه در آنها ازطریق ایجاد بستر الزم و مناسب .

برنامه ریزي، "در شرایط کنونی سازمانهاي موفق و نوآور به کارآمدبودن اصول مدیریت 
پیشـگیري از می نگرند و معتقدند که بـراي  به دیده شک و تردید"سازماندهی، کنترل و مانند آنها

بازي رقابت به کارکنانی خالق و کارآفرین نیاز دارند که بدانند در هـر زمـان از کـدام    در شکست 
پنجره ذهن خود به مسائل نگاه کنند و قادر باشند مسائل را براي هر لحظه از زاویه جدید بنگرند.

توجـه بـه تغییـرات و رشـد روز افـزون      در خصوص سازمان ارتش و یگان هاي نظـامی بـا   
هـایی کـه بـراي    تجهیزات و پیشرفت هاي چشمگیري که در این صحنه شـاهد آن هسـتیم، سـازمان   

جذب و بکارگیري افراد خالق برنامه هاي خاصی دارند و همچنین جهت ایجاد میدان فعالیت براي 
ح هاي نو، ایده هاي جدیـد و  افراد خالق حاضر به پرداخت هزینه هاي مربوطه هستند و خریدار طر

نوآوري هاي کارکنان خالق هستند، خواهند توانست در این میدان رقابت حرفی براي گفتن داشـته  
باشند و حتی بر رقیبان خود فایق آمده که نتیجه آن هم در ابتدا زنده ماندن سازمان و سپس ارتقـاي  

مملکت آقا امام زمان خواهد بود.  توان رزمی و در نهایت اهداي امنیت و آرامش به ملت نجیب و
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