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 خالقیت و نوآوري چیست؟دیریت م

 دوست عزیز
ع مندان این موضوو تمامی عالقهراي استفاده شما بو » تگرهایچ مکتب تغییر«متعلق به  مقالهکلیه حقوق مادي و معنوي این  ©

توانید ما میشاست. بنابراین، موجب نشر دانش مدیریت و بالمانع بوده تهیه شده است. انتشار این مدرك به صورت آنالین و غیرآنالین 
 .به اشتراك بگذاریدیا کنید و منتشر و کپی، تکثیر، این مقاله را 
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فرد براي برقراري ارتباط غیرمعمول بین اي منحصــربهها به شــیوهعبارت اســت از توانایی تلفیق ایده خالقیت
ـــول، هاي مختلف. در حالی که نوآوري، فرایند به کارگیري یک ایدهایده ي خالق و تبدیل آن به یک محص

ــیوه ــت. به عبارت دیگر، خالقیت بر توانایی تأکید دارخدمت یا ش ــت اي مفید اس د، نه فعالیت. فرد ممکن اس
اي جدید و چگونگی استفاده از آن را مطرح کند، اما لزوماً اقدام ضروري براي تبدیل آن به یک واقعیت یا ایده

ها به خودي خود ارزش چندانی ندارند، مگر این نیاز نوآوري است و ایدهپدیده را صورت ندهد. خالقیت، پیش
 .ا فرآیندي جدید شوندکه تبدیل به محصول یا خدمت ی

ست که در کارآفرینی دمیده می ست که خالقیت، روحی ا شود و نوآوري فرآیند کارآفرینی شومپیتر معتقد ا
ي پیتر دراکر، وجود هســـتند و به گفته اســـت. هم خالقیت و هم نوآوري، از اجزاي جدانشـــدنی کارآفرینی

ست که می ضروري ا ن ادعا کرد کارآفرینی بدون آن وجود ندارد و خالقیت توانوآوري در کارآفرینی به قدري 
ل اي را تشـــکیاي در پی ندارد. به عبارت دیگر، ارتباط بین این ســـه عنصـــر، زنجیرهنیز بدون نوآوري نتیجه

 .گوینددهد که آن را زنجیره کارآفرینی میمی

ـــخیص داده ایده امکانبعد از آنکه فرد از مرحله ـــت (مرحلهپذیر و داراي که تش ي خالقیت)، اي ارزش اس
شت، تبدیل به مخترع می ست. در اختراع، چیزي جدید خلق میگذ شود که منجر به ایجاد شود، اما نوآور نی

سودمند میدانش جدید می صول، شود که نتیجهشود، ولی در نوآوري، ایده تبدیل به کاربردهاي  ي آن، مح
اند که با دانش فنی جدید سر این، مخترعان (ادیسون، بل و ...) کسانی خدمت یا فرآیند جدید است. عالوه بر

 .کنندهاي جدید را شناسایی میو کار دارند و فنآوري جدید، اشکال جدید و طرح

 فرایند خالقیت

 :به طور کلی خالقیت فرایندي است که داراي چند مرحله به شرح زیر است

ــامل تو :آمادگی :ي اولمرحله ــی به منظور حل آمادگی ش ــئله تحت بررس جه دقیق و متمرکز بر روي مس
 .مسئله است

اي (خوابیدن روي مســـئله): عبارت اســـت از زمان تفکر و واکنش. مرحله نهفتگی یا تکوین :ي دوممرحله
 .شوداست که توجه ضمیر خودآگاه از تمرکز بر روي مسئله موردنظر دور می

سوممرحله شاري :ي  صرار و پاف س ا شوند و هاي خود درگیر میماجت): در این مرحله افراد خالق با ایده(
 .ها به دنبال داردهایی براي آنبرایشان مهم نیست که چه پیامدها و هزینه

صیرت :ي چهارممرحله شراق): در این مرحله فرد ایده بینش و ب ستاي را می(ا وجوي یابد که همواره در ج
 .ن غافل شده بوده استآن بوده ولی قبالً از آ
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سیدگی و تحقیق :ي پنجممرحله ــی): در این مرحله بینش یا ایده ر ي جدید براي اطمینان از اینکه (وارس
 .گیردمی قرار  معتبر و مناسب است، مورد آزمون

ـــکل ـــبدر رابطه با نحوه ش ـــی یکی از گیري خالقیت، رویکردهاي مختلفی وجود دارد. دیدگاه عص ـــناس ش
ـــت که در آن نقش و اهمیت دو نیمجدیدتری ـــت مغز در ایجاد خالقیت مورد کرهن مکاتبی اس ي چپ و راس

کند ي چپ با اطالعات کالمی و زبان سروکار دارد و تفکر انتقادي را تنظیم میکرهتوجه قرار گرفته است. نیم
شیوه ضی به  شتن و خواندن، زبان و ریا سئول رمزهاي نو ست. نیمهاي تحلیلی و منطقو م ست بکرهی ا ا ي را

ند. کي جدید دوباره تنظیم میاطالعات دیداري و شنیداري سروکار دارد و مسایل و عقاید قدیمی را به شیوه
ــان میکرهنیم ــیت ترکیبی دارد. نتایج مطالعات نش ــهود خاص ــیرت و ش ــت از طریق بص دهد که براي ي راس

ي چپ و راســت مغز بصــورت توأمان نیاز اســت. براي کرهنیمهاي شــناختی گیري خالقیت به فعالیتشــکل
ي مغز باید رشــد یافته و هماهنگ شــوند. فرد خالق کســی کرهپرورش تفکر خالق، تفکر مربوط به هر دو نیم

ي چپ و راســت مغز را به طور مکمل ادغام کرده و به کار ببرد. در نخســتین کرهاســت که وظایف هر دو نیم
ي چپ نیاز اسـت و زمانی کرههاي تحلیلی نیمي خالقیت (مرحله آمادگی) بیشـتر به مهارتگیرمرحله شـکل

له نهفتگی می به مرح ـــتري برخوردار اســــتکرهرســــد، نیمکه فرد  کارآیی بیش .ي راســــت مغز از 

 فرآیند خالقیت: 1نمودار 

 نوآوري

توان محصوالت جدید را در شش دسته بر روي طیفی نشان داد که یک طرف آن محصوالت به طور کلی می
 .کامالً نوآور و در طرف دیگر آن تغییرات سبک (ساده) قرار دارد

 .مل محصوالت جدیدي است که تاکنون در بازار وجود نداشته استاین طبقه شا :هاي عمدهنوآوري -1
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این دسته شامل محصوالت جدیدي است براي برطرف کردن نیازي خاص که در  :وکارهاي جدیدکسب -2
 .شودکند، برآورده میحال حاضر از طریق محصوالتی که نیازهاي عمومی مشابه را برطرف می

صوالت جدید -3 ــرکت تالش می :مح ــتریان خود ارائه در این حالت ش ــوالتی را که قبالً به مش کند محص
 .کرده است ارائه کندنمی

 .هاي جدید در ارائه محصوالتاضافه کردن بر خطوط محصول فعلی یا روش :توسعه خط محصول -4

صول -5 سته قرار میترین نوع نوآوريرایج :بهبود مح شکل گیرد. در این حالت در ویژگیها در این د ها و 
 .شودمحصول فعلی تغییراتی ایجاد می

ــبک -6 ـــترین نوع نوآوري در این رده قرار می :تغییرات س گیرد. اگر چه اغلب آنها خیلی قابل رویت بیش
ــم می ــتند و به چش ــاب در این رده قرار ها، تغییر رنگ دفترچهآیند. براي مثال تغییر طرح چکهس هاي حس

 .گیردمی

 خدمات جدید

 :انددمات جدید را معرفی کردهشش طبقه از خ همیلتون، آلن و بوز

 .محصوالتی که براي تمام دنیا جدید هستند -1

ـــوالت (مانند زمانی که بانک -2 ـــابخطوط جدید محص هاي جاري و رهنی حرکت ها در جهت ارائه حس
 .)باشندکنند. همه محصوالت آنها براي بازار جدید نیستند، بلکه خط محصول جدیدي براي موسسه میمی

 ودن بر خطوط محصوالت جدیدافز -3

 بهبود و تجدیدنظر در مورد محصوالت موجود -4

 جاگیري مجدد -5

 کاهش قیمت -6

 انواع نوآوري

سیاري از فعالیت شوند در واقع بهبود و تعدیل هایی که تحت عنوان ارائه محصوالت جدید و نوآوري بیان میب
 :اندسه نوع نوآوري را معرفی کرده تولیدات موجود هستند. گرینلند و مک گولدریک
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باشد، این نوآوري حداقل اخالل را بر روي نوآوري مستمر که شامل یک تغییر تدریجی در ارائه خدمات می -1
 .الگوهاي ایجاد شده رفتاري دارد

کنند. این شــده رفتاري اخالل ایجاد میهاي پویایی مســتمر که تا حدي در نفوذ بر الگوهاي ایجاد نوآوري -2
ـــیله کارت ـــامل نوع از تغییر، تغییر از پرداخت وجه نقد به پرداخت چک و پرداخت بوس هاي اعتباري را ش

 .شودمی

 .هاي با وقفه که بیشترین تأثیر را بر رفتار داردنوآوري -3

 

 دبندي محصوالت جدیطبقه: 2نمودار 
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