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 یناش تیخالق نیا از یمهم بخش .ستین یتصادف یامر سازمان، در ینوآور و تیخالق
 با ییآشنا یبرا دهد. پرورش خود در آنها تواندیم یسازمان هر که است یاتیخصوص از

 .دیباش همراه فراگستر وبالگ با خالق سازمان کی یها یژگیو نیتر مهم

 خود کاری محیط در را جدید هایایده و خالقیت که هستند آنهایی خالق، هایسازمان
 بر را خود تمرکز باشید، داشته خالق سازمانی خواهیدمی هم شما اگر کنند.می تشویق
 دهیممی توضیح ابتدا مقاله این در دهید. قرار هاسازمان نوع این های ویژگی توسعه

 و کنیممی فهرست را خالق سازمان ویژگی ۱۲ سپس ت.چیس خالق سازمان تعریف که
 بیان شود،می منجر شما سازمان کار محیط در نوآوری فرهنگ تقویت به که را نکاتی

 .کرد خواهیم

 

 ؟تعریف سازمان خالق چیست -۱
بوده  یو اجتماع یفناور ،یسازمان ،یفرد یهاینوآور جیخالق، به دنبال ترو یهاسازمان
. در کنندیجمع م گریکدیها و منابع مختلف را در کنار با استعدادها، مهارت یو افراد

 تیکه موفق ردیپذیو م داندیو سازمان م شوندیم تیر یمد هاسکیسازمان نوآور، ر  کی
آنها  یهاتیموفقکه از عدم شودیساخته م ییهااز آموخته یاعهبر اساس مجمو ندهیآ

 .اندبدست آمده شانیهادر تالش
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و  هادهیتا ا شوندیم قیاست که کارکنان تشو یاکار به گونه طیها محسازمان نیدر ا
 نیهمه افراد ا ،یسازمان نیخالقانه خود را به اشتراک بگذارند. در چن یراهکارها
به نوبه خود  نیکنند که ا انیکرده و نظرات خود را ب یپردازدهینفس را دارند تا ااعتمادبه
 .شودیکار م طیدر مح ینوآور جیباعث ترو

 ؟ستیدر سازمان چ ینوآور یایمزا -۲
از  ی. برخآوردیکسب و کار شما به ارمغان م یرا برا یمتعدد یایدر سازمان مزا ینوآور

 آنها عبارتند از:

 بهبود محصوالت -۱-۲

که فرهنگ  ییبه سازمان شما در بهبود محصوالت کمک کند. از آنجا تواندیم ینوآور
 یاز آن برا دیتوانیم کند،یم قیرا تشو دیجد یهادهیو ا تیکار، خالق طیدر مح ینوآور

و منحصر  دیمحصوالت جد دیتول یبرا ییهادهیکردن ا دایبهبود محصوالت موجود و پ
 دیبه فرد استفاده کن

 یرقابت تیآوردن مز دستبه -2-2

محصوالت بهتر، به سازمان شما کمک کند  دیدن امکان تولبا فراهم کر  یسازمان ینوآور
 زین یرقابت یهاتیمز  نیدهد. ا شیخود را نسبت به رقبا افزا یرقابت یهاتیتا مز 

 رقبا انتخاب کنند. ریسا یمحصوالت شما را به جا ان،یباعث شوند که مشتر  توانندیم

 
 برند تیتقو -2-3
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تر یکی دیگر از مزایای ترویج نوآوری در محیط کاری سازمان این است که با خالقانه
مدیریت  های بازاریابی، عملکرد سازمان شما را درکردن رویکرد شما به استراتژی

 .بخشدبهبود می برند

 جذب کارکنان برتر -2-4

کند تا کارکنان برتر را جذب کند، زیرا داشتن فرهنگ نوآوری به سازمان شما کمک می
های جدید ارزش قائل شوند که برای ایدهبسیاری از افراد به سمت سازمانی جذب می

 .است

 کارکنان تیرضا شیافزا -2-5

تواند به افزایش رضایت کارکنان کمک کند، زیرا بسیاری نوآوری در سازمان همچنین می
بخش از کارکنان فعالیت در محیطی که دارای فرهنگ نوآوری است را دلپذیر و رضایت

 .دانندمی

  سازمان خالق کدام است؟ یها یژگیو -3
ن خود را به یک سازمان نوآور تبدیل کنید. برای اینکار کافیست توانید سازماشما هم می

سازی هایی را در کسب و کار خود پیادههای اصلی محیط کاری در چنین سازمانتا ویژگی
مورد از ویژگی های سازمان خالق که باید در نظر بگیرید، آورده شده  ۱۲کنید. در اینجا 

 :است

 قوی رهبری -۱-3

یکی دیگر از ویژگی های سازمان خالق، داشتن رهبری قوی است. برای تقویت فرهنگ 
رکنان خود بخش بوده و الگویی برای کانوآوری الزم است که رفتار رهبران سازمان الهام

 :های رهبری قوی عبارت است ازباشند. از جمله ویژگی

 توانایی برقراری ارتباط موثر -3-1-1

رهبران خوب باید بتوانند به طور موثر با افراد تحت رهبری خود ارتباط برقرار کنند، 
های ارتباط شفاهی، ارتباط نوشتاری، گوش دادن فعال و دادن بنابراین به مهارت

 .بازخورد سازنده نیاز دارند

 شفافیت -3-1-2
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ری شود تا کارکنان به رهبباعث می رهبری قوی نیازمند شفافیت است. این ویژگی
 .سازمان اعتماد کنند

 تفویض اختیار -3-1-3

های مهم رهبری قوی است. یک رهبر موفق وظایفی تفویض اختیار یکی دیگر از ویژگی
 .کند که توانایی انجام آن به نحو موثر را داشته باشندرا به کارکنان تفویض می

 گذاریهدف -3-1-4

رهبران خوب برای افراد تحت رهبری خود تعیین هدف کرده و آنها را به سمت موفقیت 
 .کنندتشویق می

در یک سازمان خالق، رهبران سازمان کنجکاوی خود را نشان داده و نسبت به نوآوری 
ها را منعکس کنند. بنابراین سعی کنید نگرشی مثبت دارند تا کارکنان آنها نیز این ویژگی

کار ذهنی باز داشته باشید و در مسایل کاری خالقانه فکر کنید تا بتوانید در محیط 
 کارکنان خود را نیز به این رفتار تشویق کنید

 استقالل -3-2

دادن استقالل به کارکنان به این معناست که به آنها اجازه دهید در کارشان آزادی 
تواند رضایت و روحیه کارکنان را بهبود ببخشد. همچنین داشته باشند. استقالل می

 .ها و خالقیت خود را در محیط کار مطرح کنندتواند به کارکنان کمک کند تا ایدهمی

 محیط قابل اعتماد -3-3

هید نوآوری را در سازمان خود افزایش دهید، ایجاد یک محیط قابل اعتماد خوااگر می
کند از اهمیت زیادی برخوردار است. داشتن محیطی قابل اعتماد به کارکنان کمک می

های خود احساس راحتی کنند و این برای یک سازمان نوآور گذاری ایدهتا در اشتراک
اط منظم با کارکنان، برقراری روابط دوستانه توانید با داشتن ارتبضروری است. شما می

 .در محیط کار و ترویج شفافیت، محیطی قابل اعتماد ایجاد کنید

 استراتژی نوآورانه -3-4

یکی دیگر از ویژگی های سازمان های خالق و نوآور، داشتن استراتژی نوآورانه است. 
تژی نوآورانه هم برای داشتن یک سازمان نوآور، باید اطمینان حاصل کنید که یک استرا
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دارید و بتوانید از آن پیروی کنید. برای ایجاد استراتژی منحصر به فرد، با شرکای تجاری 
های گذاران مالقات کنید تا دیدگاهسازمان خود از جمله کارکنان، مشتریان و سرمایه

 .مختلف را بشنوید و بتوانید یک استراتژی کارآمد انتخاب کنید

 کستدیدگاه مثبت نسبت به ش -3-5

کند، داشتن دیدگاه مثبت نسبت برای توسعه سازمانی که نوآوری و خالقیت را ترویج می
ها بخشی از نوآوری است و باید آنها مهم است. گاهی اوقات، شکست به شکست نیز 

توانید به را پذیرفته و از آنها درس بگیریم. با تشویق نگرش مثبت به شکست، می
ترس از شکست، آن را در آغوش بگیرند و این کارکنان خود کمک کنید تا به جای 

 .تواند به آنها کمک کند که برای بروز خالقیت، احساس راحتی کنندمی

 اهداف و مقصد نهایی -3-6

داشتن اهداف و یک مقصد نهایی نیز برای یک سازمان نوآور ضروری است. شما باید 
ود را بر مبنای این بدانید که مقصد نهایی سازمان شما کجاست و بتوانید اهداف کاری خ

مقصد تنظیم کنید. سعی کنید اهدافی را تعیین کنید که تفکر خالقانه را تشویق 
برای تعیین اهداف مشخص، قابل  معیارهای اسمارت توانید ازکنند. برای مثال میمی

 .رتبط و مبتنی بر زمان برای کارکنان خود استفاده کنیدگیری، قابل دستیابی، ماندازه

 

 بخش بودنالهام -3-7

بخش بودن است. برای اینکه های خالق، الهامهای مهم سازمانیکی دیگر از ویژگی
کارکنان بتوانند تا حد امکان خالق باشند، ضروری است که بتوانند از سازمان خود الهام 
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های خالقانه و دعوت از افراد ی رویدادها، انجام تمرینتوانید با میزبانبگیرند. شما می
 .بخشیدن به کارکنان خود کمک کنیدخارج از سازمان، به الهام

 مشارکت بین اعضا -3-8

ترین ویژگی های سازمان خالق است. مشارکت در مشارکت بین کارکنان یکی از مهم
های مختلف منجر شود و در نهایت به کارکنان ها و دیدگاهتواند به ترکیب ایدهکار می

توان با ابزارهای مختلفی مانند شما در نوآوری کمک کند. مشارکت بین کارکنان را می
تشویق کرد. مشارکت در کار به  اتوماسیون اداری یاافزارهای مدیریت کارها نرم

های ارتباطی قوی نیاز دارد. بنابراین الزم است که کارکنان شما بتوانند در مهارت
 ارتباطات کتبی و شفاهی، همدلی و کار گروهی مهارت پیدا کنند

 خالقیت -3-9

توانید با های اصلی فرهنگ نوآوری در سازمان است. شما میز ویژگیخالقیت یکی ا
ها و انجام تمرینات خالقانه و دادن آزادی به کارکنان برای خالقانه انجام دادن پروژه

 .وظایف خود، خالقیت کارکنان را در محیط سازمان افزایش داده و باعث نوآوری شوید

 تشویق کارکنان -3-10

تواند های کاری میرکنان نیز برای نوآوری ضروری است. مشوقایجاد انگیزه و تشویق کا
به کارکنان کمک کند تا با انگیزه و پرانرژی بمانند و کیفیت کار آنها را افزایش دهد. 

های غذایی رایگان، تفریحات های رایج برای کارکنان شامل وعدهبرخی از مشوق
 در هر ماه استهای تشویقی برای کارکنان نمونه و برنامه  سازمانی

 کنجکاوی -3-11

های سازمان نوآور، کنجکاوی است. برای اینکه کارکنان شما بتوانند یکی دیگر از ویژگی
های جدیدی ارائه دهند، الزم است کنجکاوی آنها را تشویق کنید. ها و نوآوریایده

ن تواند به نوآوری در سازماتواند منجر به خالقیت شود و خالقیت نیز میکنجکاوی می
 .شما کمک کند

 تامین مالی -3-12

های نوآور های مهم سازمانهای خالقانه کارکنان، یکی دیگر از ویژگیتامین مالی تالش
های جدید و تبدیل آنها به است. در یک سازمان نوآور، داشتن توانایی تامین مالی ایده
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محصوالت واقعی مهم است. بنابراین برای داشتن چنین سازمانی الزم است که 
ها را از تخته سفید خارج کرده و بدهید تا بتوانید ایده ای را به نوآوری اختصاصبودجه

 .تبدیل به واقعیت کنید

 آخرکالم  -4
اکنون که این مقاله را خواندید درک بهتری از ویژگی های سازمان خالق و مزایای آن 

هایی هستند که برای موفقیت و پیشرفت سازمان شما خواهید داشت. اینها ویژگی
های جدید، بهبود محصوالت ند به پرورش ایدهتواضروری است. خالقیت سازمانی می

و افزایش رضایت کارکنان در محیط کار شما کمک کند. اگر مایل هستید کسب و کار 
ویژگی سازمان خالق را که در این  ۱۲توانید خود را به یک سازمان خالق تبدیل کنید، می

ها گذاری این ویژگیتوانید تاثیر مقاله خواندید در محیط کاری خود اجرا کنید. سپس می
.را بر خالقیت کارکنان و عملکرد سازمان خود ارزیابی کنید
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